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 : ملخص الدراسة

 ضوء في المصرية بالجامعات التنافسية القدرة واقع عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 في التدريس ىيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع وتكون لمجامعات، العالمية التصنيفات
 المسحي، الوصفي المنيج عمى الدراسة واعتمدت مراكزىم، اختالف عمى المصرية الجامعات

 استخدمت تدريس، ىيئة عضو( 013) عددىا وبمغ العشوائية بالطريقة العينة اختيار تم
 لمجامعات، التنافسية القدرة في متطمبات ثمانية أبرز من وتكونت لمدراسة، كأداة االستبانة
 :منيا نتائج عدة إلى الدراسة وتوصمت
 مما العالمية، بالجامعات مقارنة ضعيفة المصرية لمجامعات التنافسية القدرة  متطمبات أن
 .بيا واالرتقاء لرفعيا الجيد من المزيد بذل ضرورة يتطمب
 التنافسية القدرة متطمبات توفر واقع محور في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 

 بالجامعات التنافسية القدرة متطمبات توفر ضعف عمى لمداللة جميعيا جاءت حيث لمجامعات،
 .المصرية

 التنافسية القدرة متطمبات أىمية محور في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 بالجامعات التنافسية القدرة متطمبات توفر أىمية عمى لمداللة جميعيا جاءت حيث لمجامعات،
 .المصرية

 المصرية بالجامعات التنافسية آليات لتطبيق مقترحات مجموعة بوضع الدراسة وانتيت 
 .الدولية التصنيفات في التنافسية مراكزىا لزيادة
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Competitiveness of Egyptian Universities 

In light of international classifications 
Abstract: 

 
The study aims at identifying the reality of competitiveness in 

Egyptian universities in the light of the international rankings of 

universities. The study population consisted of all faculty members 

in different Egyptian universities. The study was based on 

descriptive survey methodology. Teaching, the questionnaire was 

used as a tool of study, and consisted of the eight most important 

requirements in the competitiveness of universities, and the study 

reached several results, including: 

The competitiveness requirements of Egyptian universities are weak 

compared to international universities, which requires the need to do 

more to raise them. 

The absence of statistically significant differences in the reality of the 

availability of the competitiveness requirements of universities. 

The absence of statistically significant differences in the importance 

of the competitiveness requirements of universities. 

The study ended with the development of a set of proposals to apply 

the mechanisms of competitiveness in Egyptian universities to 

increase their competitive positions in international rankings. 
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 :مقدمةال

يتميز العصر الحالي بعدة سمات، لعل أبرزىا أن المنافسة صارت لغة ىذا العصر، ومحل 
في جميع دول العالم، عمى اعتبار أنيا العامل الذي  اىتمام غالبية مؤسسات المجتمع البشري

بل ويحرك خطوات العاممين ويحفزىم نحو بذل المزيد من الجيد وتحقيق اإلبداع أو  يدفع
 .التفوق

وأصبح االىتمام بالقدرة التنافسية والسعي الحتالل مركز متميز بين المنافسين من أىم 
المعاصرة سواء أكانت تعميمية أو تجارية،  األىداف التي تسعى إلييا المؤسسات الخدمية

 وُأعتبَرت التنافسية أىم مقومات النجاح، خاصة في ظل العولمة وانييار الحواجز الجغرافية.
، وشيد أو إقميمياً  عن كونو محمياً  ، فضالً في عصر العولمة صار التعميم الجامعي عالمياً و 

لمعمم والمعرفة، لذا اىتمت  د إلى آخر طمباً العالم حركة انتقال واسعة لمطمبة والباحثين من بم
، بيدف جذب عالمياً  بإنجازاتيا العممية وبرامجيا التعميميةُمناِفسة  الجامعات كثيرا بإبراز صور

المزيد من الدعم المالي الحكومي والمجتمعي، وتعزيز ثقة الرأي العام في الداخل والخارج 
 (.Van Dyke, 2005, 109) برصانتيا

التغيرات االقتصادية التي حدثت، واتساع تكنولوجيا االتصال، قد أدى إلى إفراز كما أن 
تحديات كبيرة أمام الدول النامية، وزادت حدة المنافسة في ضوء عدم التكافؤ بينيا وبين 
الدول المتقدمة، مما يجعميا تعيد النظر في إنتاجياتيا وتخطيطيا لمموارد البشرية، حتى 

 محمد عوادا التنافسية وتعزيز قدراتيا التي تقود إلى االبتكار والتقدم )يمكنيا تعزيز قدرتي
 (.49، 7332النسور، مروان محمدالزيادات، و 
ناتج القومي الخام، ن التقاس بنسبة المعرفة م الميزة التنافسية النسبية ألي دولة وباتت

خاصة مؤسسات التعميم نظومة التعميم ت مبرامج التنموية، ومنو أصبحالكمعيار لمتقدم ونجاح 
العمل مثل الربحية والجودة، متخمية عن وظيفتيا  ي تخضع لممعايير المنتشرة في سوقجامعال

عادة إنتاج األنما األساسية الجتماعية ط االمعيودة وىي التربية والتثقيف ونقل التراث وا 
 تييئةات رؤساء الجامع (، وبناًء عميو يجب عمى49، 7337السيد،  لمياء محمد) السائدة

 .مواجية ىذه التحدياتبيم ح لالتي تسم ظروفال
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ولذا أصبحت القدرة التنافسية مقياسًا موضوعيًا لقياس مدى تميز المؤسسات، ومدى قوة 
(، 92، 7339عمران،  صالح محمداقتصادىا وقدرتيا عمى تحقيق الرفاىية لشعوبيا )

دارات ليا سياسات واست راتيجيات ومؤشرات، كما أن بعض وأصبح لمتنافسية مجالس وىيئات وا 
الدول كالواليات المتحدة؛ تعتبر ىبوط التنافسية االقتصادية ليا تيديدًا ألمنيا القومي، ولم تعد 
التنافسية مقتصرة عمى الشركات االقتصادية، بل باتت حاجة ماسة لمدول التي ترغب في 

وديع،  محمد عدنانالعالمي ) استدامة وزيادة مستويات معيشة أفرادىا، ومشاركتيا في التقدم
7339 ،79.) 
امتداد نطاق التجارة العالمية إلى مجال التعميم الجامعي، يشير إلى في سياق ذلك فإن و 

مثل عبئًا عمى المؤسسات الجامعية الوطنية، مما فرض يفتح األسواق المحمية لألجانب، مما 
التعاون  ديدة التي يتيحياعمى التعميم الجامعي أن يسعى إلى االستفادة من الفرص الج

يفرض عمى ىذه المؤسسات العمل عمى رفع مستوى  مجااًل لممنافسةكل ذلك وكون ، الدولي
 الكفاءة والجودة بيا، وأن تسعى ىي األخرى لمد نشاط خدماتيا إلى خارج حدودىا.

 يالتة القضايا الميمن م جامعيالمنافسة الدولية بين مؤسسات التعميم الوبالتالي أصبحت 
تشيده األسواق العالمية بين  يتعمل عمى تحسين أداء تمك المؤسسات، فقد انتقل التنافس الذ

إلبداع و االمحور الرئيس فيو ى ،، وىو تنافس جديدالجامعي إلى مؤسسات التعميمت الشركا
 عمىيؤثر  فمسفتيا وسياستيا وكل ما يالنظر ف إعادة والتطوير، مما يحتم عمى أية جامعة

 (.72، 7332عالم،  فوزية محمد) ا التنافسيةقدرتي
كما ارتبطت التنافسية بين الجامعات ارتباطا وثيقًا بظيور التصنيفات الدولية لمؤسسات 
التعميم العالي والجامعات في بدايات القرن الحادي والعشرين، فالجامعة المتميزة ىي التي 

عالم في ىذه التصنيفات الدورية، تصنف من بين أفضل مائة أو مائتين جامعة عمى مستوى ال
وىي الجامعة التي ال تقف عمى مصدر واحد لمتمويل، وتتمتع بحرية أكاديمية أعمى، لتكون 
قادرة عمى وضع الخطط الخاصة بيا وممارسة األنشطة التدريبية والبحثية في مناخ حماية 

 حقوق الممكية الفكرية.
الخطورة يفرض عمى جميع المؤسسات متزايد  وعمى ىذا فإن التنافسية تمثل تحدياً 

مراجعة شاممة ألوضاعيا التنظيمية، وقدراتيا اإلنتاجية،  -بما فييا الجامعات-المعاصرة 
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عادة ىيكمة وحداتيا، وترتيب أوضاعيا ،  أبو الوفا جامعة محمد) وأساليبيا التسويقية، وا 
ناء وتنمية واستثمار ما لدييا من موارد بيدف ب(، 794، 7317،  محمد حسن رسمي
فيي بحاجة إلى أن تكون أكثر تطورًا وتنافسيًا فى سوق التعميم المحمى قدراتيا التنافسية، 

واإلقميمى والعالمي، ومطالبة بالكفاح من أجل تحسين نوعية أنشطتيا األكاديمية بالمقارنة مع 
 أقرانيا عمى مستوى العالم فى حمبة التنافس بين الجامعات.

 مشكلة الدراسة:

مفيوم التنافسية ظير وُوِجد وزادت حدتو في قطاع األعمال، ولكن بسبب مجموعة من 
قامت منظمة التجارة العالمية بنقل المنافسة  ، حبث العوامل انسحب ىذا المفيوم إلى الجامعات

العالي والجامعي إلى أفق جديد، بحيث جعمت ىذه المؤسسات تخضع  بين مؤسسات التعميم
 يعتمد فييا التميز عمى مدى قدرة ىذه المؤسسات عمى التعامل معمتجانسة،  لمعايير

آليات تحسين القدرة ر و المستجدات الدولية والمنجزات العصرية وامتالك أدوات التقييم والتطوي
 التنافسية. 

كما ازدادت األمور حدة وتنافسية بعد ظيور تصنيفات الجامعات العالمية، التى فرضت 
ى صياغة استراتيجيات تنافسية لبناء واستدامة ميزة تنافسية فى عمى كل جامعة العمل عم

(، إذ فرض ظيور التصنيفات  Simon Marginson, 2006, 2)قطاع التعميم العالي
العالمية لمجامعات التفكير فيما يمكن عممو إزاء ىذه التصنيفات، وكيفية االستفادة من 

 المقارنة الدولية بين الجامعات لمنيوض بالجامعة.
التعميم العالي ت أكدت التقارير الدولية عمى انخفاض القدرة التنافسية لمؤسساوقد  

، التي صدرت حديثاً  المصري، وىذا يتفق مع ما رصدتو تقارير التصنيف الدولي لمجامعات
التصنيف العالمية لمجامعات،  التي أشارت إلى غياب معظم الجامعات المصرية عن قوائم

)عبد الفتاح و( 7313، دياب مع ما أكدتو دراسة كل من )عبد الباسط محمد اً ويتفق ذلك أيض
ت ( من ضعف القدرة التنافسية لمجامعا 7313عبد الرحمن عبدالمجيد، مروة سمير حجازي، 

 .لمصرية وفشميا في الحصول عمى مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لمجامعاتا
تحد من قدرتيا التنافسية في  من التحديات التي الجامعات المصرية عدداً بالتالي تواجو و    

وتحقيق تفوق وتميز عمى الجامعات المنافسة،  تقديم خدمات تعميمية وبحثية متميزة لممجتمع،
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القدرة التنافسية لمجامعات  متطمبات تحسينالوقوف عمى  لذا تسعى الدراسة الحالية إلى
آليات و  مقترحاتمن ثم السعي لوضع و  في ضوء التصنيفات العالمية لمجامعات،المصرية، 

وعمى ذلك يمكن صياغة مشكمة الدراسة في ، مجامعات المصريةلتحسين القدرة التنافسية ل
 :التساؤالت اآلتية

 أىم مداخل القدرة التنافسية في التعميم الجامعي؟ما  .1
 ؟التصنيفات الدولية ومعاييرىاأىم مفيوم التصنيف الدولي لمجامعات و ما  .7
 من وجية نظر عينة الدراسة؟ تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات المصريةما مقترحات  .0

 أهداف الدراسة:

تحديد مفيوم وطبيعة القدرة التنافسية لمجامعات وأىم مجاالتيا واألسس والخصائص  .1
 المميزة ليا.

 تحديد أبرز معايير ومؤشرات تصنيف الجامعات عمى المستوى العالمي. .7
، بما يحقق تحسين أوضاع الجامعات المصرية في قوائم التصنيف العالميةتحديد سبل  .0

 ليا القدرة التنافسية االيجابية.
 أهمٌة الدراسة:

تأتي ىذه الدراسة متوافقة مع توجو الجامعات المصرية نحو المنافسة إقميميا وعالميًا،  .1
مؤسسات  سعى إدارة دعم التميز من خالل المشروعات التنافسية لدعم تميزث تحي

لى تعزيز التميز في مجاالت التعميم والتعمم والبحث العممي والخدمة ي؛ إالتعميم العال
 .عمى المستوى اإلقميمي والدولييا لتعظيم الريادة التنافسية ل المجتمعية

تحددت رؤية تأتي ىذه الدراسة استجابة لمرؤية المستقبمية لمتعميم في مصر؛ حيث  .7
وير التعميم العالي والتي أقرت في المؤتمر القومي لتطوير اإلستراتيجية القومية لتط
ور قيادي لمتعميم العالي في مجتمع المعرفة، في "د 7333التعميم العالي في فبراير 

 نمية".التميز والقدرة عمى المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة لمت
تيب الجامعات عالميا، ويعد ىذا البحث خطوة نحو إلقاء الضوء عمى قضية تصنيف وتر  .0

واالستفادة من معايير ومؤشرات مؤسسات التصنيف، إذ أن موقع الجامعة في قوائم 
ة من مصريالتصنيف يدل عمى مدى تطورىا وكفاءتيا، ونظرا لما تسجمو الجامعات ال

غياب أو تراجع عن الساحة العالمية من خالل ىذه التصنيفات وحب الكشف عن أىم 
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دت إلى ىذا الغياب أو التراجع بيدف معالجتيا وضمان ترتيب متقدم االختالالت التي أ
في قوائم تصنيف الجامعات العالمية في ضوء المقترحات التي سوف يتوصل إلييا 

 البحث الحالي.
 تحسين القدرة التنافسية لمجامعات فى تحقيق قيمة مضافة لمقدرة التنافسية لمدولة.  .1
لجيات ذات العالقة بتطوير التعميم مثل: )اليونسكو، تفيد نتائج البحث في توجيو جيود ا .7

واتحاد الجامعات العربية، والمجمس الوطني لمتنافسية، والمجمس األعمى لمجامعات، 
دارة التميز لممشروعات التنافسية(.  ومركز نظم المعمومات ودعم اتخاذ القرار، وا 

ات العالمية، بما يتالءم من الدراسات التي تحاول التأصيل لإلفادة من تصنيفات الجامع .0
مع واقع التعميم الجامعي المصري، ويساىم في تحديد بعض سبل تطوير وتحديث التعميم 
الجامعي، وجوانب القوة في كل جامعة، ويسيم في رفع مستوى جودة التعميم الجامعي 

 المصري ككل.
 دراسة:منهج ال

القدرة صف ث يالحالية، حيم البحث المنيج الوصفي لمعالجة مشكمة الدراسة داستخ
مفيوم بتوضيح  مروراً ية، التعميم الجامعي، من حيث المفيوم والتطور واألىم التنافسية داخل

ى أىم مقترحات تحسين القدرة التنافسية إل صوالً التصنيف الدولي وأىم التصنيفات العالمية، و 
 لمجامعات المصرية.

 :دراسةمصطلحات ال

ات الواردة في العنوان، وسوف يأتي التحميل التفصيمي ىذا الجزء يعرض أىم المصطمح
التصنيف  –لممفاىيم في اإلطار النظري، والمصطمحات الرئيسة ىي: القدرة التنافسية لمجامعات

 الدولي لمجامعات.
 :Competitive ability in Higher Education ( القدرة التنافسٌة للجامعات 1)

التسابق مع ى قدرة الجامعة عم" ي:الجامعات عمى أنيا ىتعرف القدرة التنافسية بين 
ثل البرامج الدراسية أو ت مواحدة أو أكثر من المجاال فيالجامعات المنافسة والتميز عمييا 

لقاعات أو التجييزات الدراسية والبحثية و اخصائص أعضاء الييئة التدريسية أو المكتبات أ
يحقق لمجامعة القدرة عمى جذب الطالب من البيئة  مماة، أو نمط اإلدار  العمميأو التدريب 

عمى  (، كما تعرف بأنيا: "قدرة الجامعة74، 7330مصطفى،  أحمد سيدة" )المحمية والعالمي
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زيادة حصتيا السوقية في األسواق المحمية والدولية من خالل؛ جذب أكبر عدد من الطالب 
 (.Jiang Yihong, 2010, 309في كافة المراحل الجامعية")

كما تعرف القدرة التنافسية لمجامعات بأنيا:" قدرة الجامعات عمى تحقيق الجودة التعميمية 
والحفاظ عمييا، وزيادة كفاءتيا الداخمية، وزيادة الطمب عمييا وتحسين أدائيا ومخرجاتيا؛ 
بما يحقق أىدافيا المحمية والعالمية والخدمات التي تقدميا، األمر الذي يساعد في حصوليا 

فوزية مى مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لمجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية" )ع
 (.77، 7332عالم،  محمد

وتتبني الدراسة الحالية المفيوم السابق التفاقو مع أىداف الدراسة من خالل الربط بين 
 المجاالت.مداخل تحقيق التنافسية وعالقتيا بالحصول عمى مراكز عالمية متميزة في جميع 

 :International Ranking of Universities ( التصنٌف الدولً للجامعات 3)

طريقة لجمع المعمومات لتقييم الجامعات "يعرف التصنيف في إطار التعميم الجامعي بأنو 
والبرامج األكاديمية، والبحث والنشاطات العممية لتوفير التوجيو لجماعات مستيدفة محددة، 

ين أنيوا دراستيم المدرسية ويريدون االلتحاق بالجامعة، أو الطمبة الذين مثل الطمبة الذ
يريدون تغيير تخصصاتيم أو جامعاتيم، أو أعضاء من طاقم إدارة القسم أو الجامعة الذين 

 ,Federkeil Geroدائم") تنافسي يريدون معرفة نقاط قوتيم وضعفيم حتى يبقوا في وضع
2002, 388.) 

"أسموب منظم تقوم بو إحدى الجيات المعنية بشئون التعميم :أنويمكن تعريفو عمى و 
ويقوم ىذا األسموب أو المنيج عمى أساس جمع المعمومات المرتبطة بالجامعات ، العالي

والمراكز البحثية، سواء كانت ىذه المعمومات عن البرامج أو المقررات والمناىج الدراسية أو 
ا من المؤشرات التي تعكس أداء الجامعات والمراكز أنشطة بحثية أو أنشطة عممية أو غيرى

البحثية، بحيث يتم وضع ىذه المعمومات في مجموعة من المحددات أو المعايير تعكس في 
أبو  نادرة" )مجمميا الوضع التنافسي أو الوضع التقويمي ليذه الجامعات والمراكز البحثي

 (.111، 7332خمف، 
منيجيات تحددىا جيات وىيئات "التصنيفات العالمية لمجامعات بأنيا: كما تعريف 

مستقمة، تيدف إلى ترتيب جامعات العالم وتصنيفيا باالعتماد عمى القياس الكمي لمجموعة 
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 أسماء الياديًا )محددة من المعايير والمؤشرات، وتصدر في صورة تقارير دورية سنوية غالب
 (.42، 7312عبدالحي، 
مدى مطابقة الجامعة لممعايير التى تم وضعيا " :تعريف تصنيف الجامعات بأنويمكن كما 

متعرف عمى مستوى الجامعة والبرامج التى تقدميا واألنشطة العممية المتاحة لكأساس لمتقييم، 
 عبد الباسط محمد" )لمجامعة بين الجامعات األخرى يفييا، والحفاظ عمى الوضع التنافس

 (.101، 7313دياب، 
بني الدراسة الحالية المفيوم السابق التفاقو مع أىداف الدراسة التي من خالل الربط وتت

بين الوضع التنافسي لمجامعة وعالقتو بالحصول عمى مراكز عالمية متميزة في جميع 
 المجاالت.

 :Entries to achieve competitiveness ( مداخل تحقٌق القدرة التنافسٌة 2)

خدمات واألنشطة الجامعية دارة الإفي  ةتطبيقيال ةستراتيجياال ىي مجموعة من األسس
تيدف إلى تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات المصرية، تحت إطار من التعاون الدولي 

 والمنافسة اإليجابية لموصول إلى أعمى مستويات التصنيف الدولي عمى مستوى العالم.
 للدراسة: اإلطار النظري

 التً تقوم علٌها القدرة التنافسٌة للجامعات ومداخلها:المحور األول: المنطلقات 
 أوالً: مفهوم القدرة التنافسٌة:

إلى مجموعة العوامل التي   Competitive abilityيشير مصطمح القدرة التنافسية
تساعد المؤسسة عمى التنافسية، وىذه العوامل ىي مجموعة الموارد والميارات؛ التي يمكن 
التحكم بيا ومزجيا وتنسيقيا واستثمارىا بما يحقق قيمة أفضل لمعميل، وتحقق تميزًا وتفوقًا 

حمية والعالمية عمى بقية المنافسين وتسمح باستمرار تحقق النجاح في ظل المنافسة الم
 (.132، 7334، عصام لطفي سيد)

كما أن مفيوم القدرة التنافسية لممؤسسة يشتمل عمى " مجموعة من العناصر المترابطة 
والمتفاعمة من الميارات البشرية والتكنولوجيا والموارد المادية، والتي تعمل اإلدارة عمى 

يد وتميز واختالف عن المنافسين، استغالليا والتنسيق بينيا؛ لتحقيق منفعة أعمى لممستف
وتتشكل القدرات التنافسية لممؤسسة في: القدرات البشرية، القدرات المعموماتية، القدرات 

 (. 170، 7311حسين،  ندى جودةالتنظيمية، القدرات اإلنتاجية والقدرات التسويقية") 
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مي؛ حيث أن وبما أن التنافس في مجتمعات اقتصاد المعرفة ىو في جوىره تنافس تعمي
الجامعات تمثل أىم المؤسسات االقتصادية؛ كما أن الدول تتقدم عن طريق التعميم وتفعيل 
مخرجاتو في إحداث التنمية المجتمعية الشاممة،بحيث أصبح لزامًا عمى أي مجتمع يسعى إلى 

صالحيا ) ( 23، 7331عبدالحميد،  إيمان محمدالمنافسة والتميز مراجعة نظمو التعميمية وا 
 اصًة مؤسسات التعميم العالي.خ

:" بأنيا( في دراستو 7312حسن )  ماىر أحمدكما عرفيا القدرة التنافسية لمجامعات و 
لممستفيدين  الجامعات عمى تقديم خدمات تعميمية وبحثية متميزة وتحقيق منافع وفوائدة قدر 

متقدمة في عمى مراكز صول أكثر مما تتيحو ليم الجامعات المنافسة،مما يمكنيا من الح
 ة ".والبحثي التصنيف الدولي لمجامعات والمؤسسات األكاديمية

مجموعة من  يرتبط بتوافر أن مفيوم القدرة التنافسية بالنسبة لمجامعات ؛خالصة ما سبق
تخداميا واستثمارىا في تكوين سات اعيمكن لمجام؛ الموارد المادية والبشرية والميارات التقنية

ممية، ومن ثم تمبي احتياجات األسواق المحمية والعالمية، وتحقق ع وادركوتأىيل وتخريج 
يؤدي إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل مما منافع أكثر من الجامعات المنافسة ليا، 

 القومي.
والتي  جامعةالعوامل والقدرات الداخمية لم لمجامعات ىي: جممةفالقدرة التنافسية ولذا 

من خالل المجوء ؛ فضل، وتحقق ليا مكانة وموقع تنافسي مالئمتمكنيا من التنافس بشكل أ
مكانيات قد والمشاركة التعميمية مع بمدان أخرى؛ مما يإلى التحالف والتعاون  وفر ليا موارد وا 

تنافسية القدرات الأساليب وطرق امتالك  تمفاختوميما محميًا، ال يمكنيا الحصول عمييا 
 –تقنية  –سواء كانت )بشرية يبقى المصدر األساسي ليا ىي الموارد  ووتنميتيا إال أن

 والقدرة عمى االستغالل األمثل ليا.مادية ...(  –أكاديمية 
 ثانٌاً: خصائص القدرة التنافسٌة للجامعات:

تدفع فكرة التنافسية الجامعات إلى تطوير وتدريب العاممين لمواكبة التطورات التكنولوجية، 
التعميم وبرامجو وأساليبو لتمبية احتياجات المستفيدين وأصحاب المصالح من وتطوير نظم 

الجامعة، وتشجع التنافسية الجامعات عمى توجيو البحوث من أجل تحقيق التنمية الشاممة 
والمستدامة، وتسيم التنافسية في إلزام الجامعات بتطوير وبناء نظم لممعمومات عن الجامعة 
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لجامعات المنافسة ليا؛ إذ أن امتالك المعمومة يعد قوة فاعمة في كمنظومة، ومعمومات عن ا
 (.121، 7331، مروان جمعة درويشالتنافس )

إلى ( 32، 7312ه وآخرون )وضيئة أبو سعدكما ذكر تستند القدرة التنافسية وبالتالي 
 اليامة منيا:مجموعة من الخصائص 

عمى السوق في المستقبل وليس أنيا ذات نظرة مستقبمية: فالمنافسة الحقيقية تكون  (1
عمى السوق الحالية، وىدف التنافسية ىو تعظيم حصة المنظمة في تمك السوق 

 ة.المنتظر 
رة: فالمستقبل ليس امتدادًا لمماضي بمعنى أن الخبرات والقدرات السابقة ــأنيا متغي (7

لممنظمة ليس من الضروري أن تتكرر في المستقبل، أي أن القدرة التنافسية لممنظمة 
 .التنافسية ةمكانالتتغير باستمرار وبالتالي فيي تتطمب محاوالت مستمرة  لمحفاظ عمى 

بين المنظمات: بمعنى أن المنافسة ال تنحصر في أنيا تعتمد عمى المواجية الشاممة  (0
مواجية سمعة بأخرى أو منتج بآخر ولكنيا تمتد لتشمل كل إمكانيات وقدرات المنظمة 

 .لتواجو بيا كل إمكانيات وقدرات المنظمة المنتجة لمسمعة المنافسة  المنتجة لمسمعة
والترابط بين أجزاء المنظمة لتنسيق والترابط: تعتمد القدرة التنافسية عمى التنسيق ا (2

لتكوين كتمة متكاممة من الموارد واإلمكانيات والقدرات التي يتم توظيفيا جميعا لتحقيق 
قدره تنافسية اعمي في مواجية الموارد و اإلمكانيات و القدرات التي يحشدىا المنافسين 

 ا.لي
أجل إحداث تأثير  رة: حيث تفرض التنافسية مبدأ النفس الطويل والمثابرة منــلمثابا (9

عميق لتعظيم قدرة المنظمة في الفرص المستقبمية، فرص ال تحتاج فقط لعامل السرعة 
والقدرة عمى الضغط في الوقت لضمان الوصول إلى العميل قبل المنافسين، ولكنيا تحتاج 

 .أيضًا إلى استثمار الوقت الطويل لتكوين القدرات الجديدة
عممية إضافة مثل وت ،تنافسية لممنظمة بمراحل متعددةة: حيث تمر القدرة الـلتراكميا (1

 .وتراكم في القيمة التنافسية لممنظمة وتستغرق وقتًا وتتطمب تخصيصًا ومتابعة
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 ثالثاً: أسس بناء القدرة التنافسٌة للجامعات:

في ضوء مفيوم التنافسية اتضح أنو ال يوجد تعريف محدد وشامل لمقدرة التنافسية 
ُعمم عمى كل المؤسسات التجارية والصناعية والتعميمية، ويمكن القول إنو وخاصة إذا ما 

مفيوم متعدد األبعاد، يشمل القدرة عمى االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج بحيث يكون اإلنتاج 
عمى درجة عالية من الجودة وبأقل التكاليف الممكنة والتي عن طريقيا يمكن رفع مستوى 

نتاجية، كما يشمل ىذا المفيوم قدرة المؤسسة عمى التصدير واحتالل دخل المعيشة وزيادة اإل 
 موقع كبير ودائم في السوق المحمى والعالمي.

ويتطمب تطبيق القدرة التنافسية بين المؤسسات مجموعة من المعايير والمحددات سواء 
مكن كان ذلك في مؤسسة تربوية أو في مؤسسة أخرى تجارية أو صناعية، وىذه المتطمبات ي

 (:41أبوبكر، مرجع سابق ،  مصطفى محمودتوضيحيا في النقاط اآلتية )
توفر ثقافة وقيم داعمة لممؤسسة ويقصد بو توافر مجموعة من القيم والمعتقدات التي  -1

تغرسيا اإلدارة العميا في مختمف مستويات العاممين ومتشاركون فييا وذلك من خالل 
 القادة.شعارات ورموز وكذا سموكيات القدوة من 

 اىتمام فائق بالموارد البشرية مع تخصيص االستثمارات الكافية لتعظيم إنتاجيتيا.  -7
القدرة عمى التعمم من التجارب ومن الغير، لمتكيف مع المتغيرات المتالحقة في بيئة  -0

المنظمة، ويمكن اعتبار المنافسين أن يكونوا مصدرًا جيدًا لمتعمم وتطوير األىداف 
 والسياسات والسموك اإلداري عمومًا.واالستراتيجيات، 

القدرة عمى التغير ومواكبة التغيرات المتالحقة أو استباقيا في البيئة المحيطة سياسيًا  -2
وتشريعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وفنيًا، فبيئة األعمال المعاصرة أصبحت ديناميكية سريعة 

 التغير.
امج الجودة الشاممة،ويتضمن التوجو التسويقي لكافة أنشطة المؤسسة تحت مظمة برن -9

ذلك برنامجًا لمتحسين المستمر لكافة مجاالت ووحدات األداء بالمؤسسة، مع مستوى 
 عالي لدراسات السوق ولممتربح التسويقي ولخدمة العميل.

كفاءة وفعالية العمميات الرئيسة في المؤسسة، وىو ما يساعد عمى تحسين الجودة  -1
 ة والتنافس بالوقت.وخفض التكمفة وااللتزام بالجدول
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القدرات التكنولوجية المتاحة والمتطورة بما يتناسب وخصائص العمالة والعمميات  -2
والمنافسة ومتطمبات السوق، ويتضمن ذلك حزمة متكاممة من استخدامات تكنولوجيا 

 المعمومات بما يسيم في ترشيد وتحسين الجودة والتميز في المنافسة بالوقت. 
 درة التنافسٌة بٌن الجامعاترابعاً : مجاالت الق

منذ اشتدت المنافسة بين الجامعات المختمفة عمى المستوى المحمي والعالمي، فإن 
األبحاث ال تتوقف عن دراسة المجاالت والعناصر التي يمكن لمجامعة أن تعمل عمى تحميميا 
واالىتمام بيا وتعزيز أدائيا وتفوقيا؛ والتي يمكن من خالليا أن تخمق مكانة أكاديمية 

ذه المجاالت تتمثل في الوظائف الرئيسية لمجامعة وأىم مكوناتيا وىي وتنافسية متقدمة، وى
 ( :033، 7317الصالح ) عثمان عبد اهللكما ذكرىا 

 التدريس : (1)
يمكن لمتدريس أن يساىم في تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات من خالل توجيو االىتمام 

أنظمة تقويم الطمبة، سياسة نحو مجموعة من المتطمبات مثل: سياسة القبول في الجامعات، 
استقطاب أعضاء ىيئة التدريس وتقويم أداءىم وتطويرىم، تطبيقات التعميم االلكتروني، نوعية 
البرامج األكاديمية المقدمة واالعتماد األكاديمي لتمك البرامج، وأخيرًا برامج اإلرشاد األكاديمي 

 لمطمبة.
نتاج المعرفةال (7)  : بحث العممي وا 

ىذا المجال في تعزيز القدرة التنافسية لمجامعات من خالل تحقيق يمكن أن يساعد 
مجموعة من المتطمبات أىميا: توفير الموارد الالزمة لمبحث العممي، ربط البحث العممي بحل 
مشكالت المجتمع المحمي وزيادة رصيد المعرفة اإلنسانية، بناء مراكز البحوث المتخصصة، 

رعات وكراسي البحث، التركيز عمى النشر العممي في العمل عمى استقطاب األوقاف والتب
المنافذ الدولية المعترف بيا، عقد التحالفات اإلستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحوث 
ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص، إنشاء حاضنات األعمال ومناطق التقنية، وأخيرًا 

 بتكار واإلبداع.تطبيقات إدارة المعرفة وريادة األعمال وتشجيع بيئة اال
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 :موارد البشريةال (0)
تمثل الموارد البشرية مصدر قوة أية مؤسسة وباألخص مؤسسات التعميم الجامعي،  

باعتبارىا مؤسسات معرفية؛ ولذا فيمكن لمموارد أن تعزز تنافسية مؤسسات التعميم الجامعي 
 –من خالل توفير المعارف والميارات التالية: )التفكير الناقد والقدرة عمى حل المشكالت 

اإلبداع  –القدرة عمى التعاون والعمل الجماعي  –المعمومات وتطبيقاتيا التعامل مع تقنية 
ميارات االتصاالت الشفيية  –ميارات القيادة  –التنوع في الثقافات واالتجاىات  –واالبتكار 
االلتزام بالمسئولية االجتماعية  –االلتزام بأخالقيات العمل واحترافية األداء  –والمكتوبة 

 مة (.واألخالقيات العا
 :تقنية ونظم المعموماتالالبنية  (2)

أىمية التعميم التقني وميارات االتصال والحصول عمى تؤكد العديد من الدراسات عمى 
المعمومات في تحقيق التعميم الدولي، وضرورة توفير ميارات وقدرات عقمية وذىنية رفيعة 

السمع والخدمات ذات ومطموبة عالميًا؛ وذلك ألن السوق العممية تتطمب نوعية معينة من 
مواصفات لم تكن معروفة من قبل أىميا؛ وجود رأس مال بشري قادر عمى استيعاب التدفق 

 السريع لممعمومات في عصر االنفجار المعرفي.
 التنافس عمى الموارد: (9)

البد لمجامعات أن تثبت أنيا لم تعد مؤسسات استيالكية ولكنيا مؤسسات استثمارية وأن 
نيا أعمى مما ينفق عمييا، فيكون قياس الكمفة المنفعة مؤشر إيجابي العائد والمنفعة م

لصالح الجامعات، فتحظى بذلك عمى تشجيع المجتمع، وتحظى بالمزيد من النفقات بما 
يساعدىا عمى تحسين العمميات والمخرجات، فتتحسن مكانتيا، وىكذا تظل في البقاء 

 واالستمرار في التحسين المستمر. 
 اجتذاب الطالبالتنافس عمى  (1)

ترغب كل جامعة في اجتذاب طالب يضيفون المزيد من السمعة والعراقة عمى الجامعة، 
طالب متفوقون لدييم المقدرة عمى إتمام الدراسة الجامعية بتفوق. وتتميف كل جامعة أو كمية 
عمى أن يختارىا أمثال ىؤالء الطالب المتفوقون، فتقوم بعض الجامعات بإتباع طرق معينة 

ن كانت مثل ىذه المنح تكمفة إضافية ل جذب ىؤالء الطالب مثل التوسع في المنح الدراسية، وا 
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 -فضاًل عن االحتفاظ  -ليا تأثيراتيا عمى موارد الجامعة، وكذلك التنافس عمى اجتذاب 
الييئة التدريسية واإلدارية المتميزة، حيث تتنافس في ضم أفضل العناصر من أعضاء ىيئة 

 داريين بما يدعم قدرتيا التنافسية. التدريس واإل
 التنافس من أجل التفوق (2)

ىناك في أنحاء العالم كمو جامعات وكميات معينة يشير اسميا إلى التفوق والتميز، 
وأصبحت ىذه األسماء بمثابة نماذج ُتحتذى وعالمات مميزة لمنوعية الفائقة تيتدي بيا الكثير 

ى القول بأنو في وسع كل جامعة أن تطور برامجيا من مؤسسات التعميم العالي األخرى، ويبق
وأن تكون لدييا الرغبة في أن تضاىى مؤسسات األسماء المتميزة مثل ىارفارد وكمبردج، كما 
أن بعض الجامعات التى اكتسبت سمعة ممتازة لبرنامجيا الجامعي في مجال معين، فعمى 

يكون ذا نوعية فائقة التميز، وىذا  الجامعة أن تتفوق في برنامج أو أكثر من برامجيا، بحيث
التفوق بدوره يجتذب المنح واليدايا لممؤسسات التعميمية لمساعدتيا في الحفاظ عمى ميزتيا 

 التنافسية ونجاحيا في المدى البعيد.
 خامساً: مداخل تحقٌق القدرة التنافسٌة للجامعات:

إن التنافس يجب أن يبدأ من المؤسسة نفسيا، بأن تحول الميزة النسبية بيا إلى ميزة 
تنافسية، فالميزة التنافسية ال تورث ولكنيا تكسب عن طريق اإلبداع التنافسي، واإلبداع مدخل 
محمي وليس دولي، والتركيز يكون من العالمي إلى المحمي، وىناك بعض المداخل التى تمكن 

 -101، 1444، خميل سيد الحسانيتطوير إستراتيجية قدرتيا التنافسية ) المؤسسة من
 ( وىذه المداخل أىميا:123

 العالمي( كمدخل لتحقيق القدرة التنافسية: -التسويق الجامعي )المحمي (1)
يتوقف نجاح المؤسسة في اختراق األسواق في ظل المناخ االقتصادي الجديد عمى مدى 

شباع رغباتيمإمكانية التمبية الدائمة  إّن اشتداد المنافسة بسبب كما  ،لحاجات المستيمكين وا 
جعل ىدف كسب والء المستيمكين واستمرارية ارتباطيم بالسمعة ومنافعيا  انفتاح األسواق

تعمل المؤسسات االقتصادية عمى تحقيقو، األمر الذي يستوجب دراسة  استراتيجياً  ىدفاً 
نتاج اوتحميل تمك األذواق واالحتياجات، وم القادرة عمى إشباعيا  لخدماتحاولة تصميم وا 

يجا، و بدرجة عالية دامتيا، ا محتوى إستراتيجية تسويقية يغمفيد ا  يعمل عمى متابعة تنفيذىا وا 
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 التسويق ما يؤول إليو واقع ممارساتب وفقًا لممتغيرات متوسطة وبعيدة المدى، وحس
 الجامعي.

 تكنولوجيا المعمومات واالتصال كمدخل لتحقيق القدرة التنافسية:  (2)
لكي تستطيع الجامعات أن تنافس بكفاءة فإنيا تحتاج إلى أن تتميز بخدماتيا لضمان 
رضا المستفيدين الداخميين والخارجيين عمى حد سواء، ويمثل التغير التكنولوجي الحادث عمى 

تكنولوجيا المعمومات والتقدم ة الشك أن ثور لذا فالمستوى العالمي محركًا لمتنافسية، و 
ومصادر تعمم غير تقميدية، ولم يعد ة أدى إلى ظيور أنظم ؛التكنولوجي في وسائل االتصال

بل أصبح ضرورة ومطمبًا حيويًا لما تقدمو ًا استخداميا وتوظيفيا في المواقف التعميمية ترف
، وأمام ىذا التقدم وير المواقف التعميميةوتطة ىذه المصادر من نقمة نوعية في إعادة صياغ

اإللكتروني المذىل أصبح لزامًا عمى التعميم الجامعي أن يسعى نحو التطوير والتحديث لكي 
يواجو تمك التغيرات والتحوالت من خالل تحقيق الجودة والتميز واإلبداع والتنافسية )محمد 

 (.23، 7331عشري، 
 يق القدرة التنافسية:اإلدارة اإلستراتيجية كمدخل لتحق  (3)

الحاجة إلى التخطيط تنبثق من أن التخطيط ىو عممية الوصول إلى الوسائل واإلجراءات 
لتحقيق األىداف الموضوعة، ويسمى التخطيط  لتحقيق ىذه األىداف تخطيط السياسة 
التعميمية، وىناك األىداف الوسيطة والتي تناظر مرحمة اإلستراتيجية، ويسمى التخطيط 

(، ولكي تقوم اإلدارة 01، 7311ق ىذه األىداف بالتخطيط االستراتيجي ) محمود، لتحقي
اإلستراتيجية بدور فاعل في تحسين القدرة التنافسية لممؤسسة عمييا أن تقوم بتحميل القوى 
التنافسية من محاور متعددة، فيي تعمم أن المنتجات التنافسية تحاول الحصول عمى حصة 

دائل متعددة قريبة الشبو، تمثل تيديدًا دائمًا مرتبط باحتمال دخول سوقية، كما أن ىناك ب
 (.102منافسون جدد ودخول قوى تفاوضية لمعمالء )خميل سيد الحساني، مرجع سابق، 

 إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق القدرة التنافسية:  (4)
اإلستراتيجية ورصد وتحميل إن الموارد البشرية تمعب الدور الرئيسي في صنع األىداف 

البيئة الخارجية واإلشراف عمى العمميات الداخمية وقياس الكفاءة إضافة إلى أنيا ىي المعنية 
في المساعدة بزيادة اإلنتاجية، وأن عمى اإلدارة العميا تحقيق االستخدام المنظم لمموارد 



 يذاخم رؾمُك انمذرح.........                                                ػذد  )7(    اثزَم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  233 -الصفحة - 
 

كما أن أىداف أية  البشرية لكسب الميزة التنافسية لممؤسسة ضد المنافسين في السوق،
مؤسسة سواء كانت خدمية أو إنتاجية؛ تتحقق عن طريق الجيود المبذولة من قبل الموارد 

 (.11، 7332أبوبكر،  مصطفى محمودالبشرية المتاحة )
 إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتحقيق القدرة التنافسية:  (5)

ية لمجامعات، وخاصة أن يعتبر مدخل الجودة إستراتيجية فعالة في تدعيم القدرة التنافس
مصطفى عبدالسميع إدارة الجودة سياسة جديدة تتبناىا المؤسسات التعميمية بالعناصر اآلتية )

 (:17-13، 7334محمد، 
القيادة: تيتم قيادات التعميم بتوحيد الرؤى أو األىداف واالستراتيجيات داخل منظومة  .1

 األىداف.التعميم، وتييئة المناخ التعميمي لتحقيق ىذه 
مشاركة العاممين: التأكيد عمى المشاركة الفعالة والمنصفة لجميع العاممين في العممية  .7

التعميمية من القاعدة إلى القمة كل حسب موقعو ودون تفرقة وبنفس األىمية سيؤدى 
 ذلك إلى اندماجيم الكامل في العمل وبالتالي يسمح باستخدام كل قدراتيم وطاقاتيم.

وسيمة: وىو الفرق الوحيد بين إدارة الجودة الشاممة ومفاىيم ضمان التركيز عمى ال .0
 الجودة التى تركز فقط عمى المنتج وحل المشاكل التى تظير أواًل بأول.

اتخاذ القرارات المبنية عمى الحقائق: والتي ال تركز فقط عمى جمع البيانات بل تحميميا  .2
 ووضع االستنتاجات التى تخدم متخذي القرار.

ين المستمر: ويجب أن يكون ىدفًا دائمًا لممؤسسات التعميمية بما يحقق ليا قدرة التحس .9
 تنافسية.

 التركيز عمى العمميات والنتائج معًا: حتى يمكن ربط العمل باإلنتاج وجودتو. .1
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 المحور الثانً: التصنٌف الدولً للجامعات:
 أوالً: مفهوم التصنٌف الدولً الجامعات: 

لمقدرة التنافسية لمجامعات،  قياساً  أكثر األساليب أو المناىجتعتبر التصنيفات الدولية إن 
يتسم  موضوعيإطار  فيإذ تسعى إلى ترتيب الجامعات والمراكز البحثية عمى مستوى العالم 

اتفاق محدد حول  فالبد من وضعبالحيادية، وحيث إن جامعاتنا تسعى لتحقيق الجودة؛ 
توجد تعريفات  حيثمعات، بسبب اختالف نظرة المفكرين والباحثين، تعريف تصنيف الجا
 منيا ما يمي:متعددة لمتصنيفات 

أسموب لتنظيم مجموعة محددة من المجاالت التي تم بأنو "  يعرف التصنيف بصفة عامة
أكثر شمولية لألشياء ويجعل تنظيميا  تقييميا من خالل معايير مختمفة مما يوفر وضعاً 

 ,Waldemar Siwin´ski, 2002) "ةاألفضل إلى األسوأ ميمة أكثر سيول من تنازلياً 
399). 
قائمة من المؤسسات األكاديمية المرتبة بناء عمى مكانتيا التي "بأنو:  يمكن تعريفوو 

تتحدد عمى أساس مجموعة من العوامل المحددة )المعايير(، حيث ينظر إلييا بموضوعية 
جموعة من البيانات اإلمبيريقية أو الرأي المنبثق من كمؤشر لجودة المؤسسات عمى أساس م

الدراسات المسحية المختمفة لمباحثين واألكاديميين، والخريجين، والطالب الحاليين والمتوقع 
 Muhammad)ة" التحاقيم مستقبال، والعاممين من خريجي المؤسسة والمنشورات البحثي

Ismail, 2008, 2.) 
قوائم " أن تصنيف الجامعات عبارة عن: (41، 7310)محمد عبدالرازق ويح ويرى 

من مؤسسات التعميم العالي مرتبة ترتيبًا تنازليًا، ويعتمد ىذا  بأسماء الجامعات أو ما يعادليا
الترتيب عمى مجموعة من المعايير والمؤشرات المختمفة، ومبني عمى إحصائيات عامة أو 

في تمك المؤسسات أو خريجين منيا، أو من تغذية راجعة من أكاديميين عالميين، أو طمبة 
 ."مؤسسات يعمل بيا خريجوىا

 ثانٌاً: أهداف التصنٌف الدولً الجامعات:

إن الغرض األساسي من تصنيف الجامعات ىو قياس قدرتيا التنافسية؛ حيث تسعى بعض 
االجتيادات إلى وضع ترتيب لمجامعات عمى مستوى العالم في إطار موضوعي يتسم 

أيًا كانت  يرتبط تصنيف الجامعات ارتباطا وثيقا بالنوعية، فالفئة المستيدفةة، حيث بالحيادي
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 والتصنيفاتوالجامعات الضعيفة،  تريد التعرف عمى الجامعات المميزة والجامعات المتوسطة
 .الترتيبية تبرز الجامعات المميزة المتفوقة أواًل ومن ثم األقل تميزًا وىكذا

 & Nian Cai Liu) يا أىداف يسعى إلى تحقيقيا تتمثل فيلتصنيف الجامعات عالمو 
Ying Cheng, 2012, 2:) 

 .تزويد المجتمع بمركز المؤسسة األكاديمية مقارنة باآلخرين 
 .تحسين التنافس اإليجابي بين الجامعات 
 .إدراك البعد التمويمي وأىميتو في موازنة الجامعات 
  لاللتحاق بالجامعات.استقطاب الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس 
 .مساعدة الحكومات وسمطات االعتماد بأمر التقييم 
 .التعرف بطبيعة المؤسسة التعميمية واألخذ في االعتبار رسالتيا وأىدافيا 
 .قياس المخرجات اعتمادا عمى المدخالت 
 .استخدام مقاييس الجودة وأخذ رأي النظراء وخبراء الجودة 
 ية الترتيب؛ وكيفية عرض النتائج المستخمصة.توضيح كل الطرق المستخدمة في عمم 

 ثالثاً: أهم التصنٌفات العالمٌة للجامعات:

ييتم الخبراء والمتخصصون بعممية التصنيف الدوري لمجامعات والمعاىد العممية، حيث يتم 
استثمار نتائجيا في إلقاء الضوء عمى العيوب والمشاكل ووضع الحمول والبرامج، بحيث تكون 

دائما متواكبة مع الجديد وقادرة عمي المنافسة، والوفاء بمتطمبات المجتمع من الجامعات 
الكوادر والمتخصصين والباحثين، وتتفاوت تمك التصنيفات والتقييمات في معاييرىا ومؤشراتيا، 

 ودرجاتيا من الدقة والصرامة.
 األكاديمي لجامعات العالم ) آرو (تصنيف ال ( أ

Academic Ranking of World Universities (ARWU )  
، وفي بدايتو كان يعد ىذا التصنيف أكثر التصنيفات انتشارًا وقبواًل في األوساط األكاديمية

 The Institute of جامعة شنغياي جياو تونغيمثل سعيًا من معيد التعميم العالي ب
Higher Education, Shanghai, Jiao Tong University  إلى قياس اليوة بين

باسم  ويشتير، عات العالمية التي تعتني بالبحث العممي وبين الجامعات الصينيةالجام
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 م7330عام لو وقد صدر أول تصنيف  "Shanghai Ranking"بتصنيف شنغياي 
(Simon Marginson, op cit, 132.) 

ويستند ىذا التصنيف إلي معايير موضوعية جعمتو مرجعا تتنافس الجامعات العالمية عمي 
فيو، وتشير إليو كأحد أىم التصنيفات العالمية لمجامعات ومؤسسات  موقعا بارزاً أن تحتل 

 نوعية أعضاء ىيئة التدريس( ، %13) جودة التعميموىذه المعايير ىي:  التعميم العالي
ىذا  ىويالحظ عم(، %13) حجم الجامعة(، %23) مخرجات البحث العممي(، 23%)

يقيس اإلنجازات التي تحققيا الجامعة كما  حث العمميالتصنيف أنو يولي اىتماما كبيرا بالب
، وعدد األبحاث نسواء في مستوى جودة التعميم أو نوعية أعضاء ىيئة التدريس والخريجي

المنشورة في مجالت عممية مرموقة في مجاالت الطبيعة والعموم والرياضيات والعموم 
 .(Nian Cai Liu & Ying Cheng, 2012,132) االجتماعية عمى حد سواء

ويمكن تمخيص أىم االنتقادات التي وجيت إلى نظام التصنيف األكاديمي لجامعات العالم 
 في األمور التالية:

أو الحجم او  تطبيق المعايير عمى جميع الجامعات بغض النظر عن االختصاص .1
 وىذا ما يجعل تطبيق ىذه المعايير غير مالئم.النوعية، 

ىمال النشر بالمغات األخرى.النشر بالمغة اإلنجميزية فقط  .7  وا 
 التركيز عمى الجامعات الكبيرة ذات التخصصات العديدة. .0
يتعامل مع الجامعات كنسخة واحدة رغم اختالفيا شكاًل ومضمونًا فتصنيف شنغياي  .2

بسبب معاييره الموحدة ييمل الثقافات والبيئات التعميمية واالجتماعية في األنظمة 
 المختمفة.

 : "البريطاني أو تصنيف " التايمز البريطانيةالتصنيف  ( ب
Times Higher Education Supplement World University Rankings 
(THES) 
وىدف ىذا التصنيف إلى رفع مستوى المعايير العالمية لمتعميم العالي والحصول عمى 

تقنية، معمومات عن برامج الدراسة في مختمف الجامعات، وخاصة في تخصصات العموم وال
ىدف التصنيف إلى التعريف بالجامعات المميزة والتي تحتل مواقع متقدمة عمى خريطة كما 
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التعميم العالي الدولي، معتمدة في ذلك عمى منيجية تصنيفية تعتمد عمى خمسة معايير 
م قيّ أساسية تندرج منيا ثالثة عشر مؤشرا لمتقييم كل منيا يختص بوزن نسبي محدد، بحيث تُ 

يا، لوفق ىذه المؤشرات ومن ثم تصنف الجامعات وترتب وفقا لموزن النسبي  كل جامعة
 .ووفقا لممجاالت أو المناطق الجغرافية التي تقع فييا

،  %(03)العممي  البحث، %(2.9) الدولية سمعةالويستند عمى المعايير التالية: 
التدريس ، %(7.9) االبتكارو  الدخل من الصناعة، %(03: التأثير البحثي)االستشيادات

أن ىذا التصنيف يراعي إلى حد ما وظائف الجامعة الرئيسية  يالحظو ، %(03بيئة التعمم )و 
أيضًا، وكل ذلك  بالبحث العممي كبيراً  ولكن بنسب متفاوتة، فيو يولي اىتماماً تو في منيجي

ات الدراسو  يعتمد عمى قياسات كمية تعتمد عمى التقارير واإلحصاءات الرسمية لمجامعة
المسحية التي تقوم بيا مؤسسة التايمز، باإلضافة إلى تقارير قاعدة بيانات وكالة 

Thomson Reuters. 
إن تصنيف التايمز الذي وعد بالمزيد من الشفافية والدقة واإلحكام بعد وبالرغم من ذلك ف

، معرض لموقوع في مشكالت منيجية، فالنظام 7334انفصالو عن مؤسسة كيو إس عام 
فيو يغري المشاركين بالتالعب بالبيانات وذلك من خالل طرق مختمفة منيا: التالعب  المتبع

في ميزانية الجامعة ليظير أن كمفة تعميم الفرد في الجامعة عالية أو أن الدخل الذي حصمتو 
بشار الجامعة مقابل جيودىا البحثية، وىو ما يؤخذ في االعتبار في تصنيف التايمز. )

 (.92، 7311حميض، 
التصنيف الدولي لمموقع اإللكتروني لمجامعات والكميات األسترالي أو تصنيف ال ( ت

     ةعمى الشبكة العالمي
          Formerly 4 International Colleges & Universities (4ICU) 

وىو يمثل دليل مراجعة لمتعميم ، توىو تصنيف عالمي أسترالي مجاني لمزائرين والمؤسسا
(، UniRankلمجامعات والكميات المعتمدة في العالم، ويسمى أيضًا بتصنيف ) العالي والدولي

وييتم بقياس مدي شيرة المواقع اإللكترونية لمجامعات التي نالت االعتراف أو االعتماد 
منذ  كل ستة أشيردوريًا من ذلك التصنيف عَ األكاديمي من منظمات أو ىيئات دولية، ويُ 
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خالد ووفق منيجية محددة من أجل تقديم أفضل النتائج )م، 7339إنشائو في مايو عام 
 (.701، 7312محمود،  صالح

مقاييس موضوعية ومستقمة عمى شبكة اإلنترنت مستخمصة  أربعةويعتمد التصنيف عمى 
، مرجع أسماء اليادي عبدالحيعمى شبكة االنترنت، وتتمثل في )محركات بحث  أربعةمن 

 (:704سابق، 
 .(MOZ Proالتابع لشركة ) Domain Authority (DA)تصنيف محركات البحث  (1
(، وىي شركة أمريكية توفر بيانات Alexa Global Rankتصنيف أليكسا العالمي ) (7

 Amazon.com حركة المرور عمى شبكة اإلنترنت التجارية والتحميمية، وىي تابعة لـ 
وىي شركة عالمية  Similar Web Global Rankالتصنيف العالمي لسيمالرويب  (0

 ة.متعددة األجيزة تمد العالم الرقمي بالمعمومات؛ لفيم وتتبع نمو السوق الرقمي
وىي أكبر  Majestic Referring Domainsحات وبيانات ماجستيك مراجع ومسو  (2

تجارية واقتصادية، يستخدميا خبراء التسويق عبر االنترنت قاعدة بيانات وخرائط إنترنت 
 المنافسين ورصد األخبار وغير ذلك. لتطوير حركة المرور عبر االنترنت وتحميل

تاحتو عمى شبكة اإلنترنت، وجودة تقسيمو بما يسيل الحصول  يتميز التصنيف بسيولتو وا 
 عمى أي معمومة بطريقة مبسطة. 

العالقة بٌن المعاٌٌر العالمٌة للتصنٌف ومعاٌٌر االعتماد وضمان جودة التعلٌم رابعاً: 
 لالعتماد وضمان الجودة:الصادرة عن الهٌئة القومٌة 

جودة الصادرة عن العند النظر إلي المعايير العالمية لمتصنيف ومعايير االعتماد وضمان 
فيما يختص بكل ًا كبير  تشابياً  يمكن مالحظة وجود ،الييئة القومية لالعتماد وضمان الجودة

 من:
دة لمبحث العممي معيار البحث العممي واألنشطة العممية األخرى: توجد خطة موثقة ومعتم .1

ومدي مساىمة المؤسسة في البحوث العممية  الكمية واألقسام العممية، ىعمي مستو 
المشتركة مع مؤسسات عممية إقميمية أو دولية، وتوافر آليات لنشر األبحاث العممية 

 .ودولياً  محمياً 
معيار أعضاء ىيئة التدريس: كفاية وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس، وتنمية قدراتيم  .7

 ومياراتيم وتقييم واالىتمام بمستوي رضاىم الوظيفي.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://www.similarweb.com/knowledgebase/glossary/website-rank/
https://majestic.com/support/glossary#RefDomain
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ن: سياسات قبول وتحويل الطالب، الدعم الطالبي واألنشطة يمعيار الطالب والخريج .0
 الطالبية ورضاء الطالب وخدمات الخريجين وتطور أعداد الطالب الوافدين.

ق العمل معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: قياس وتقييم رضاء منظمات سو .2
 والمجتمع المدني عن أداء المؤسسة/ مستوي الخريج.

لالرتقاء بجودة التعميم العالي، وقد مصر ىناك جيود متواضعة في مما سبق يتبين أن 
لجان وىيئات وطنية  ، من خالل إنشاءظير ذلك في السعي لتطوير مؤسسات التعميم العالي
ر ثقافة الجودة وعمى تأسيس برامج لمجودة لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، تقوم عمى نش

، في الجامعات، ووضع خطط واستراتيجيات يساىم تنفيذىا في تحسين جودة التعميم العالي
ميارات المع الحرص عمى إكساب الخريجين ، منظومة التعميم العالي مرنةكما يساىم في جعل 

 .وميارات المغات األجنبية، األساسية
 ة:المٌدانٌ لدراسةا

لمدراسة "ما أبرز مقترحات  ثالثىدفت الدراسة الميدانية إلى اإلجابة عن التساؤل ال
وذلك من خالل "، من وجية نظر عينة الدراسة؟ تحسين القدرة التنافسية لمجامعات المصرية

القدرة واقع في ضوء ي المصري، جامعمتعميم الل أىم مداخل تحسين القدرة التنافسيةتقديم 
اعتمدت ، و في ىذا المجالعالمية ال التصنيفات، واالستفادة من عات المصريةالتنافسية لمجام

الدراسة الميدانية عمى تطبيق استبانة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس من ذوي الخبرة 
 في بعض الجامعات المصرية.

  الدراسة واتأدبناء: 

اختارت الباحثة االستبانة أداة بحثية لتحقيق أىداف الدراسة الميدانية، نظرا لكونيا أنسب 
األدوات التي قد تفيد في تحقيق أىداف البحث الحالي، إضافة عمى سيولة تحميل النتائج 
وتفسيرىا، وقد استخدمت الباحثة استبانة واحدة طبقت عمى أعضاء ىيئة التدريس ببعض 

أسيوط(، باإلضافة إلى  –السويس  –المنصورة  –المصرية، ىي: ) القاىرة  كميات الجامعات
إجراء بعض المقابالت الشخصية الغير مقننة مع أعضاء ىيئة التدريس في تمك الجامعات 

 أثناء التطبيق الميداني والتحكيم.
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وقد شممت عمى ثمانية متطمبات، تمثل متطمبات تحسين القدرة التنافسية لمجامعات 
رية، عمى محورين ىما: درجة توفر متطمبات تحسين القدرة التنافسية لمتعميم الجامعي، المص

ودرجة أىمية توفر متطمبات تحسين القدرة التنافسية لمتعميم الجامعي، ويندرج تحت كل 
 ( عبارة، وىي:23متطمب خمس عبارات، وبذلك يصل عدد العبارات إلى )

 النشر الدولي ومعامل التأثير العربي -                    تدويل خدمة المجتمع  -
 الحراك الدولي لمجامعات  -          الشراكة والتحالفات االستراتيجية -
 الحراك الدولي ألعضاء ىيئة التدريس  -                   الحراك الدولي لمطالب  -
 التسويق الدولي لمخدمات الجامعية  -                          الجودة العالمية  -
 صدق أداة الدراسة: 

 محتوى )صدق المحكمين(:صدق ال (1
ت م التحقق من الصدق الظاىري لالستبانة عن طريق صدق المحكمين، حيث عرضت
جية نظرىم في ة و من أساتذة كميات التربية، لمعرف ستبانة في صورتيا األولية عمى عدد اال

إليو، وبناء عمى آرائيم تم  رتباط كل عبارة لممحور الذي تنتمياالستبانة ومحاورىا، ومدى ا
ضا  نسبة موافقة المحكمين عن عبارات قمت فييا عشر  وحذففة تعديل بعض العبارات وا 

 .( 23في صورتيا النيائية مكونة من ) وأصبحت االستبانة% ، 43
 ة:الداخمي لألدا لصدقا (7

عبارة  لالستبانة ومحاورىا، ومدى ارتباط كلالتحقق من صدق االتساق الداخمي تم 
معامالت االرتباط ما  بالمحور الذي تنتمي إليو، باستخدام معامل االرتباط لبيرسون، وتراوحت

(، مما يدل  3.31القيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) وجميع ىذه ،(3.49-3.02بين )
 .المرتبطة بيالداخمي لمحاور االستبانة والعبارات ك اعمى التماس

 ثبات أداة الدراسة: 

 في التحقق من ثبات االستبانة عمى استخدام معامل ألفا كرونباخ ةالباحث تعتمدا
Cronbach's Alpha   (، 3.413 -3.317ما بين )، حيث تراوحت معامالت الثبات

وصالحة ألىداف ، ( وىي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائياً 3.373ولالستبانة ككل )
 .لدراسةا
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 عٌنة الدراسة: 

متنوعة في بكميات  ( عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس 013بمغ إجمالي عينة الدراسة ) 
ط، السويس(، موزعة عمى أسيو ، لقاىرة، المنصورةت )اجامعات حكومية ىي جامعاأربع 

(، 197(، رؤساء أقسام )23(، وكالء كميات )12مختمف المراكز الوظيفية كالتالي: عمداء )
(، كما تنوعت ما بين أعضاء الكميات العممية الذي بمغ 40مدراء وحدات ومراكز خاصة )

 ( عضو.170( عضو، والكميات النظرية وعددىم )132عددىم )
وبالتالي فقد تباين أفراد العينة من جيات وتخصصات ودرجات عممية ومراكز مختمفة؛ مما 

تحسين القدرة التنافسية بالجامعات المصرية يساىم في تقديم رؤية صادقة عن واقع متطمبات 
 وأىميتيا.

 لنتائج الدراسة المعالجة اإلحصائٌة: 

تم إجراء المعالجة اإلحصائية ليذه الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
، من خالل حساب األوزان النسبية وحدود الثقة حوليا لالستبانة؛ (SPSSالمعروفة اختصارا )

 لمعرفة مستوى تحقق كل عبارة وذلك وفقا لمخطوات التالية: 
 تم حساب استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة. (1
لوزنية تم تحديد المقياس الرباعي المتدرج كمقياس لعبارات االستبانة واستخدمت النسب ا (7

 التي بيبنيا الجدول التالي: 
 يمُبص انزمذَز انزثبػٍ نؼجبراد يؾبور أداح انذراطخ (2عذول )

 انًزغُزاد
 درعبد انًمُبص انزثبػٍ

4 3 0 2 

 يطهمب   َبدرا   غبنجب   دائًب   درعخ انزىفز

 غُز هبيخ ضؼُفخ يزىططخ هبيخ درعخ األهًُخ

 االستبانة.تم حساب األوزان النسبية لعبارات  (0
استخدم الوزن النسبى فى حساب النسب المئوية إلجمالى العينة الكمية لتحديد مدى  (2

توافر متطمبات تحسين القدرة التنافسية بالجامعات المصرية، وذلك سواء عمى مستوى 
 العبارات أو المحاور أو االستبانة ككل.

 من المعادلة التالية: تم تحديد مستوى الموافقة عمى كل عبارة من عبارات االستبانة (9
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 (2ن تعنى عدد االستجابات: ن =  :)حيث   ( / ن    1 –مستوى الموافقة = )ن 
 3.29=   2( / 1 – 2مستوى الموافقة = )

 ويوضح الجدول التالي مستوى مدى االستجابة لكل عبارة ومحور من محاور االستبانة. 
 يؾبور االطزجبَخيظزىي يذي االطزغبثخ نكم ػجبرح ويؾىر يٍ  (0عذول )

 االطزغبثخ
انمًُخ الخزُبر كم 

 ػجبرح )انىسٌ(

 انًــــذي

 إنً يٍ

 انؼجبرح انذانخ ػهً انًىافمخ

 هبيخ ( –)ػبنُخ 
4 4.22 3.05 

 انؼجبرح انذانخ ػهً انًىافمخ إنً ؽذ يب

 )يزىططخ(
3 3.04 0.52 

انؼجبرح انذانخ ػهً ػذو انًىافمخ إنً ؽذ 

 يب

 )ضؼُفخ(

0 0.42 2.75 

 انؼجبرح انذانخ ػهً ػذو انًىافمخ يطهمب  

 غُز هبيخ( –)غُز يزىفزح 
 2.74ألم يٍ  2.74 2

ولالجابة عن أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة عددًا من األساليب اإلحصائية باستخدام النظم 
 ( لتحميل نتائج الدراسة وذلك كالتالي:SPSSاإلحصائية )

 تحلٌل وتفسٌر نتائج الدراسة: 

سيتم عرض نتائج الدراسة الميدانية من خالل األوزان النسبية إلستجابات أفراد العينة 
وتحديد درجة توفر متطمبات تحسين القدرة التنافسية بالجامعات المصرية عمى االستبانة، 
واألوزان النسبية إلستجابات أفراد العينة وتحديد درجة أىمية متطمبات تحسين القدرة التنافسية 

عات المصرية، باإلضافة إلى تضمين الباحثة مقترحات أفراد العينة من خالل المقابالت بالجام
دراج وجيات نظرىم حول متطمبات تحسين القدرة التنافسية بالجامعات المصرية  غير المقننة وا 

 والعقبات التي تواجو توفيرىا.
درجة  –فر نتائج عبارات البعد األول: متطمبات تدويل خدمة المجتمع ) درجة التو  (1

 األىمية(: تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:
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 األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد رذوَم خذيخ انًغزًغ (3عذول )

 درعخ األهًُخ

انؼجـبراد طجمب  نززرُت 

 االطزجبَخ

 درعخ انزىفز
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 5 2 3.73 32..45 دانخ
رشبرن انغبيؼخ فٍ انؾًالد 

 انزبثؼخ نهًُظًبد األههُخ
 دانخ 244.24 0.62 2 3

 3 0 3.72 437.22 دانخ

رشبرن انغبيؼخ فٍ وضغ ؽهىل 

ثؾضُخ نًشكالد انًغزًغ انؼبنًُخ 

 يضم: انفمز واأليُخ

 دانخ 2.4.20 0.30 0 2

 4 3 3.65 372.22 دانخ

رُظى انغبيؼخ انًؤرًزاد انذونُخ 

نُشز صمبفخ انؾىار ثٍُ األدَبٌ 

 وانضمبفبد انًخزهفخ

 دانخ 2..34 0.32 3 4

 2 4 3.64 3.5.77 دانخ

رمذو انغبيؼخ يُؼ رؼهًُُخ 

ثبنًشبركخ يغ انًُظًبد اإلَظبَُخ 

 انؼبنًُخ

 دانخ .205.4 0.06 4 0

 0 5 3.60 2...34 دانخ

انغبيؼخ يغ لطبػبد رزىاصم 

األػًبل واالطزضًبر نزهجُخ 

اؽزُبعبرهى يٍ انًىارد انجشزَخ 

 انًؤههخ

 دانخ .2.0.2 0.24 5 5

 دال 234.46 0.33 اإلعًــــبنٍ 3.67 2..422 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات تدويل خدمة المجتمع تخدم القدرة التنافسية 
داخل الجامعات جاءت عباراتو بدرجة توفر )ضعيفة(، ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس 
الدراسة، مؤكدة عمى ضعف المشاركة في خدمة المجتمع العالمي من جانب الجامعات 

واصل مع المنظمات العالمية اإلنسانية، والمؤسسات اإلجتماعية عمى المصرية، وكذلك ندرة الت
مستوى العالم لحل المشكالت العالمية مثل: الفقر والمجاعات واألمية... وغيرىا، وبالرغم من 
وجود برامج وأنشطة واضحة لخدمة المجتمع المحمي إال أن ذلك يتطمب التطوير والتواصل 

 مي ومواكبة تطوراتو، مما يساىم في تحسين القدرة التنافسية.لتمبية احتياجات المجتمع العال
وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات تدويل خدمة المجتمع داخل الجامعات 

سوى عبارة واحدة منو درجة توفر )متوسطة(،  من حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق
وجاءت البقية بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من وجية نظر أفراد 
العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا بدرجة أىمية 

 )عالية(. 
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وقد يعود السبب في ذلك إلى أن جيود الجامعات المصرية في مواكبة تغيرات العولمة 
وتداعياتيا ال زالت ضعيفة، واقتصار جيود الجامعات المصرية في خدمة المجتمع عمى 
المجتمع المحمي في الغالب، وعدم وجود خطط استراتيجية واضحة تتبنى المشاركة في 

لمجتمع الدولي، وكذلك وجود فجوة بين مخرجات التعميم الحمالت واألنشطة وحل مشكالت ا
كفاءة مخرجات سوق الجامعي ومتطمبات سوق العمل سواء المحمي أو العالمي، ولذا فإن 

العمل ال تقاس عند مدى التحصيل المعرفي والثقافي فقط؛ بل البد أن تمتد لمدى أبعد وىو 
، النسجام والتكيف مع سوق العملتييئة الفرد لمحصول عمى فرصة عمل، أي قدرتو عمى ا

حيث يقع عمى عاتق مؤسسات التعميم الجامعي بمختمف أنماطيا الدور الرئيسي في إعداد 
ن القطاع العام الكوادر البشرية المؤىمة؛ والتي تمثل بدورىا من أىم عوامل اإلنتاج التي تمكّ 

المتجدد، واالنطالق بقوة نحو من تقديم خدماتو بفاعمية وكفاءة؛ بل وتطويرىا بالفكر اإلبداعي 
 .التنمية المستدامة ومواجية المستقبل في إطاره الجديد

نتائج عبارات البعد الثاني: متطمبات النشر الدولي ومعامل التأثير العربي ) درجة التوفر  (7
 درجة األىمية( :تمخصيا الباحثة في الجدول التالي: –
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األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد انُشز انذونٍ ويؼبيم انزأصُز  (4عذول )

 انؼزثٍ

 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد
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 2 2 5..3 0..645 خدان

رؾزص انغبيؼخ ػهً َشز األثؾبس 

انؼهًُخ انًزًُشح فٍ يغالد ػهًُخ 

 ػبنًُخ

 خدان 5.72. 0.65 2 3

 3 0 2..3 23..53 خدان

رهزى انغبيؼخ ثؾزكخ انززعًخ يٍ 

وإنً انهغخ انؼزثُخ نًب نه أصز فٍ 

 سَبدح يؼبيم انزأصُز انؼزثٍ

 خدان 266.25 0.54 0 2

 4 3 .3.7 6..522 خدان

رشززن انغبيؼخ فٍ لىاػذ 

انًؼهىيبد انؼبنًُخ نشَبدح يمزُُبد 

 انًكزجخ انغبيؼُخ اإلنكززوَُخ

 خدان 247.06 0.42 3 4

 5 4 3.70 465.70 خدان

رظبػذ انغبيؼخ انجبؽضٍُ ػهً 

رظغُم ثزاءاد اخززاػبرهى فٍ 

 انًزاكش انؼبنًُخ

 خدان 200.72 0.37 4 5

 0 5 3.72 ...424 خدان

ػهً رذوَم  رؼًم انغبيؼخ

 انزٍ رصذرهبانذورَبد انؼهًُخ 

دراعهب ضًٍ لىاػذ انجُبَبد إو

 انؼبنًُخ

 خدان 26.74 0.36 5 0

 دال 203.72 .0.4 اإلعًــــبنٍ 3.77 523.26 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات النشر الدولي ومعامل التأثير العربي جاءت 
عباراتو بدرجة توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، مما يؤكد عمى 
ضعف االىتمام بالنشر الدولي وقواعد البيانات العالمية، وكذلك ضعف االىتمام بحركة 

إلختراع والمكتبات اإللكترونية، ومع ذلك تحرص معظم الجامعات العربية الترجمة وبراءات ا
بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة عمى تحقيق معامل تأثير عربي كبير عمى مستوى 
العالم، وبالرغم من وضوح ذلك بشكل أكبر في الكميات التطبيقية التي تعتمد بشكل كبير عمى 

ام بو في الكميات النظرية أيضًا لرفع معامل التأثير العربي المغات األجنبية؛ إال انو بدأ االىتم
 إقميميًا وعالميًا. 

وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات النشر الدولي ومعامل التأثير العربي 

يث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق سوى عبارتين درجة توفر داخل الجامعات من ح
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)متوسطة(، وجاءت البقية بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من وجية 
نظر أفراد العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا بدرجة 

 أىمية )عالية(. 
إلى وجود مبادرات واضحة نحو توجيات النظم اإللكترونية،  وقد يعود السبب في ذلك

وبدايًة لتأسيس العديد من المجالت العممية اإللكترونية المجانية في الجامعات والمراكز 
البحثية المصرية، وقد تكسب مثل ىذه المجالت والدوريات منافسة قوية، ويحقق ليا انتشارًا 

العالمية، كما أن االىتمام بتحقيق معامل تأثير عربي كبيرًا في عالم أوعية النشر العممية 
يساىم في حل الكثير من مشكالت تدويل البحث العممي، ومن أىميا عمى النطاق العالمي؛ 
تجاوز إشكالية المغة االنجميزية لدى بعض الباحثين في إعداد األبحاث العممية أو النشر في 

 المجالت العالمية ذات معامل التأثير.
 –عبارات البعد الثالث: متطمبات الشراكة والتحالفات االستراتيجية )درجة التوفر نتائج  (0

 درجة األىمية(: تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:
 األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد انشزاكخ وانزؾبنفبد االطززارُغُخ (5عذول )

 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد

 درعخ انزىفز
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 3 2 3.62 425.45 خدان
رزجًُ انغبيؼخ رُظُى انًؼبرض 

 انذونُخ انزُبفظُخ ثهب
 خدان 266.23 0.02 2 2

 5 0 .3.6 433.02 خدان
يغ  رؼمذ انغبيؼخ ارفبلُبد رىأيخ

 انغبيؼبد انؼبنًُخ انزائذح
 خدان 232.32 .0.0 0 0

 4 3 3.66 422.02 خدان

دونُخ رؼبوَُخ ثزايظ رمذو انغبيؼخ 

انجؾش انؼهًٍ  دفٍ يغبال

 ذرَض وخذيخ انًغزًغوانز

 خدان 262.37 0.02 3 3

 2 4 3.62 353.70 خدان

رؾزص انغبيؼخ ػهً رؾمُك 

ػضىَخ ارؾبد يزؼذد انشزاكبد 

 اإللهًٍُ أو انذونٍػهً انُطبق 

 خدان 0.42. 0.02 4 4

 0 5 3.57 ....32 خدان

 خجزاديٍ رظزفُذ انغبيؼخ 

نمًُهب غبيؼبد انؼبنًُخ وفمب  ان

 رمبنُذهبو

 خدان 22..24 0.26 5 5

 دال 237.42 0.02 اإلعًــــبنٍ 3.64 3.6.42 دال
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االستراتيجية جاءت يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات الشراكة والتحالفات 
عباراتو بدرجة توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة؛ ليتبين منيا ضعف 
قدرة العديد من الجامعات المصرية عمى تحقيق المشاركات واالتحادات عمى المستوى الدولي، 

ية بين الجامعات، ولكن وقمة االتفاقيات الدولية لبرامج التوأمة الجامعية وتبادل الخبرات التعميم
يبدو أن الشراكة بين الجامعات عمى مستوى العالم تتركز في المعارض والدولية وبعض برامج 

 البحث العممي وخدمة المجتمع.
وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 

ات الشراكة والتحالفات االستراتيجية داخل النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمب
الجامعات من حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق أي من عباراتو  درجة توفر 
)متوسطة( أو )عالية(، وجاءت جميعيا بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات 

غير ىامة(، وجاءت من وجية نظر أفراد العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )
 جميعيا بدرجة أىمية )عالية(. 

إجراء وقد يعود السبب في ذلك إلى ما يتطمبو نجاح التحالفات والشراكات الدولية من 
تفتقرىا الجامعات المصرية، كما تحتاج إلى استراتيجيات واضحة  تغييرات تنظيمية عميقة

تنافسية أم غير ىل ىي عنصرين أساسيين ىما: طبيعة العالقة بين المتحالفين يتحدد فييا 
مع بقاء اليدف األساسي أم طويل األمد،  قصير األمدىل ىو تنافسية، واليدف من التحالف 

ة، ولكن تختمف تحقيق قدر من التكامل بين األعضاء، وقدر من المكاسب التسويقيوىو 
يو المنظمات العالمية، حيث جاء اليدف الخامس في الرؤية نتيجة ىذا البعد مع ما تدعو إل

( يرنو إلى: "تعزيز التعاون الدولي في مجال العموم 7371-7312االستراتيجية لميونسكو )
 بغية التصدى لمتحديات الحرجة التي تفرضيا التنمية المستدامة"

درجة  –التوفر  نتائج عبارات البعد الرابع: متطمبات الحراك الدولي لمجامعات )درجة (2
 األىمية(: تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:

 
 
 

 



 يذاخم رؾمُك انمذرح.........                                                ػذد  )7(    اثزَم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  232 -الصفحة - 
 

 األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد انؾزان انذونٍ نهغبيؼبد (6عذول )

 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد

 درعخ انزىفز
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 3 2 3.77 426.45 خدان
رؾزص انغبيؼخ ػهً إَشبء فزوع 

 نهب فٍ انخبرط
 خدان 224.75 0.46 2 3

 0 0 3.74 457.25 خدان

رزُؼ انغبيؼخ انفزص أيبو انغبيؼبد 

األعُجُخ انزائذح الفززبػ فزوع نهب 

 فٍ انذاخم

 خدان 2..200 0.32 0 4

 4 3 3.73 456.22 خدان

رمذو انغبيؼخ ثزايظ أكبدًَُخ 

يزخصصخ ثبنهغزٍُ انؼزثُخ 

 واالَغهُشَخ

 خدان 65.05 0.20 3 2

 5 4 3.62 26..42 خدان
رىظف انغبيؼخ َظى انزؼهُى 

 االفززاضٍ ثطزَمخ يُهغُخ دونُخ
 خدان 225.46 2.27 4 5

 2 5 .3.6 404.24 خدان

رؼمذ انغبيؼخ ارفبلُبد انزجبدل 

األكبدًٍَ نهجزايظ وانزذرَجبد يغ 

 هُئبد ػهًُخ ػبنًُخ

 خدان 272.22 2.22 5 0

 دال 5..225 0.24 اإلعًــــبنٍ 3.70 52..44 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات الحراك الدولي لمجامعات جاءت عباراتو 
بدرجة توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، ليؤكد عمى عدم حرص 
العديد من الجامعات المصرية عمى إنشاء فروع خاصة بيا في دول أخرى، وقمة االتفاقيات 

األكاديمية والتدريبات المختمفة مع ىيئات ومراكز عالمية، وقد أكد  الدولية لتبادل البرامج
بعض أفراد العينة عمى توفر التعميم االفتراضي كبديل سريع لمفروع الجامعية في بعض 
 –الجامعات المصرية، مما يساىم في تبادل الخبرات والثقافات، وكذلك قيام بعض الكميات 

بتدريس بعض المقررات والمناىج بالمغة والعربية والمغة االنجميزية معًا، مما  –خاصًة العممية 
 يساىم في تحسين القدرة التنافسية القادرة عمى مواجية الجامعات العالمية.

وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
أبعاد متطمبات الحراك الدولي لمجامعات داخل النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى 

الجامعات من حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق أي من عباراتو درجة توفر )عالية( 
أو )متوسطة(، وجاءت جميعيا بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من 
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)غير ىامة(، وجاءت جميعيا وجية نظر أفراد العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو 
 بدرجة أىمية )عالية(.

وقد يكون سبب ذلك ىو ضعف الجامعات المصرية في مواكبة تغيرات العولمة وتداعياتيا، 
، التي فتحت (GATS)جاتس والتي من أبرزىا ظيور االتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

، المختمفة لمتعميم العابر لمحدودشاعت األنماط و  ،السوق األكاديمية الدولية عمى مصراعييا
حالية؛ بغية الوصول بيا إلى حكومية الالعمل عمى تطوير الجامعات الذلك يتطمب ولذا 

، حيث يمكن القول بأن حراك جامعات عالمية المستوى قادرة عمى فتح فروع ليا بالخارج
عمى االحترام يا داخمق المساواة والتعاون الحقيقي بقيام التدويل يتحقالجامعات يساىم في 

المتعاونة، وتعزيز القيم اإلنسانية والحوار بين الثقافات من خالل وفاء  جامعاتالمتبادل بين ال
في الدول المتقدمة بمسئولياتيا االجتماعية لتقديم المساعدة في سد الفجوة  الجامعات

يجاد حمول مشتركة لتعزيز التنميةو اإلنمائية في الدول النامية،  حراك التعميمي وتشجيع ال ا 
 .لتحقيق تعاون حقيقي متعدد األطراف والثقافات ؛الدولي بصورة متوازنة

درجة  –نتائج عبارات البعد الخامس: متطمبات الحراك الدولي لمطالب )درجة التوفر  (9
 األىمية(: تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:

 نًزطهجبد انؾزان انذونٍ نهطالة األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ (7عذول )
 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد

 درعخ انزىفز
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 0 2 3.73 32..45 خدان
رؾزص انغبيؼخ ػهً اثزؼبس طالثهب 

 ػبنًُخنغبيؼبد 
 خدان 222.43 0.50 2 2

 3 0 .3.6 422.73 خدان

رطجك انغبيؼخ إطززارُغُخ يُظًخ 

الطزمطبة أفضم انطالة انذونٍُُ 

 نهذراطخ ثهب

 خدان 222.62 0.06 0 3

 5 3 3.67 .425.0 خدان
رُُشئ انغبيؼخ إدارح خبصخ ثبنزذوَم 

 رهزى ثزػبَخ انطهجخ انىافذٍَ وانًجزؼضٍُ
 خدان 2.70. 0.20 3 0

 2 4 3.65 370.07 خدان
رؼمذ انغبيؼخ ارفبلُبد شزاكخ يغ 

 عبيؼبد ػبنًُخ رائذح نزجبدل انطالة
 خدان 2..000 0.23 4 4

 4 5 .3.5 325.26 خدان

رُؾذد انغبيؼخ رطىو دراطُخ رُبفظُخ 

رظبػذ ػهً عذة انطالة إنُهب يٍ 

 انخبرط

 خدان 236.22 0.20 5 5

 دال 232.35 0.22 اإلعًــــبنٍ 3.66 324.24 دال
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يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات الحراك الدولي لمطالب جاءت عباراتو بدرجة 
توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، يتبين منيا قمة وجود 
استراتيجيات واضحة في الجامعات المصرية الستقطاب الطالب من الخارج؛ سواء فيما يخص 

الدراسية أو برامج التبادل الطالبي أو االتفاقيات الدولية، وكذلك قمة رعاية الطالب  الرسوم
المبتَعثين ومتابعتيم لقمة وجود ىيئات خاصة تيتم بعمل برامج متابعة وتحسين مستمر 
تتناسب مع قدراتيم، وارتفاع درجة أىمية ىذا البعد يدل عمى أىميتو كميزة تنافسية يمكن أن 

 امعة لمنافسة الجامعات العالمية.تستخدميا الج
وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات الحراك الدولي لمطالب داخل الجامعات 

جة توفر )متوسطة(، من حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق سوى عبارة واحدة منو در 
وجاءت البقية بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من وجية نظر أفراد 
العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا بدرجة أىمية 

 )عالية(.
المتمثل في زيادة الطمب عمى التعميم  وقد يكون ذلك بسبب تأثيرات الضغط اإلجتماعي

الجامعي المصري، مما أدى إلى ضعف قدرة الجامعات المصرية عمى استيعاب الطالب 
المحميين فضاًل عن الدوليين، وعدم األخذ في االعتبار أىمية الطالب المتميزين دوليًا كإضافة 

ذلك انعكاس التصنيفات عممية لمجامعة يمكن أن تؤىميا المتالك ميزة تنافسية عالية، وك
الدولية عمى الجامعات المصرية مما أدى إلى عزوف الطالب الدوليين عن الدراسة بيا؛ نظرًا 
لمراكزىا المتواضعة في تمك التصنيفات، باإلضافة إلى ضعف وجود استراتيجيات واضحة تنظم 

ات التعميمية في حركة الطالب لمداخل والخارج، وتختمف ىذه النتيجة مع ما تدعو إليو السياس
مصر، مما يتطمب بذل المزيد من الجيود لتفعيل التبادل الطالبي واالستفادة منو عمى الجانب 

 التعاوني والتنافسي واالستثماري.
نتائج عبارات البعد السادس: متطمبات الحراك الدولي ألعضاء ىيئة التدريس )درجة  (1

 التالي: درجة األىمية(: تمخصيا الباحثة في الجدول –التوفر 
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األوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد انؾزان انذونٍ ألػضبء هُئخ  (.عذول )

 انزذرَض

 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد

 درعخ انزىفز

نخ
ال
نذ
ا

 ٌ
كب
غ 
زث
ي

ؼ 
ع
ًز
ان
 ٌ
ىس
ان

 

ت
رُ
زز
ان

رح 
جب
نؼ
 ا
لى
ر

 

رح
جب
نؼ
 ا
لى
ر

 

ت
رُ
زز
ان

 

ؼ
ع
ًز
ان
 ٌ
ىس
ان

 

ٌ
كب
غ 
زث
ي

 

نخ
ال
نذ
ا

 

 0 2 3.74 455.26 خدان
رؼمذ انغبيؼبد ارفبلُبد رؼبوَُخ دونُخ 

 نهزجبدل انؼهًٍ
 خدان 46.22 0.35 2 4

 3 0 3.72 422.23 خدان

رمذو انغبيؼخ انؾىافش انًُبطجخ ألػضبء 

هُئخ انزذرَض نذػى أَشطخ انزذوَم 

 داخهُب  وخبرعُب  

 خدان 5.74. 0.22 0 2

 4 3 3.62 405.77 خدان

انغبيؼخ ػهً رطىَز طُبطبد  رؼًم

يالئًخ نالرصبل رظبػذ فٍ ػىدح 

 األكبدًٍَُُ انًزًُشٍَ إنً يىطُهى

 خدان 70.53 0.25 3 3

 2 4 .3.6 322.02 خدان

رُذػى انغبيؼخ يشبركخ أػضبء هُئخ 

انزذرَض فٍ انًؤرًزاد وانُذواد 

 انذونُخ

 خدان 72.32 0.23 4 5

 5 5 3.67 424.60 خدان
ػهًبء دونٍُُ  رظزضُف انغبيؼخ

 وثبؽضٍُ نهزذرَض وانذراطخ ثبنغبيؼخ
 خدان 2.32. 0.20 5 0

 دال 72.42 0.22 اإلعًــــبنٍ 3.72 402.27 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات الحراك الدولي ألعضاء ىيئة التدريس جاءت 
عباراتو بدرجة توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، حيث تؤكد عمى 
ضعف وجود اتفاقيات لمتبادل العممي ألعضاء ىيئة التدريس بين الجامعات المصرية 

حين أن الجامعات تشجع عمى مشاركتيم في المعارض والمؤتمرات والجامعات الدولية، في 
كما أكد  –الدولية، كما تحرص بعض الجامعات عمى استضافة عمماء وباحثين من الخارج 

إللقاء بعض المحاضرات أو  –بعض أعضاء ىيئة التدريس بالكميات العممية التطبيقية 
 توجد سياسات واتفاقيات واضحة لذلك، التدريبات في الجامعات المصرية، وبالرغم من ذلك ال

 وقمة االىتمام بتخصيص التمويل المناسب ليا. 
وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات الحراك الدولي ألعضاء ىيئة التدريس 

حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق أي من عباراتو درجة توفر داخل الجامعات من 
عالية أو متوسطة، وجاءت جميعيا بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من 
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وجية نظر أفراد العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا 
 بدرجة أىمية )عالية(.

القصور في تقديم برامج تنمية مينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وذلك بسبب 
المصرية تتصف بالطابع الدولي وتعمل عمى رفع كفاياتيم المغوية، وتحسين ميارات االتصال 
والتواصل والتدريس في بيئة تتسم بالتعددية والتنوع، والقصور في تضمين تبادل أعضاء ىيئة 

ن الدولي التي قد تعقدىا الجامعة مع غيرىا، ولذلك حققت عباراتو التدريس في اتفاقيات التعاو
درجة عالية من األىمية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما تدعو إليو االتجاىات العالمية لمحراك 
والتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس، والتي تعتبر عضو ىيئة التدريس ىو حجر أساس 

امج أعضاء ىيئة التدريس يسيل حصول الجامعة عمى نجاح الجامعة أو فشميا، فبتدويل بر 
 التميز والقدرة عمى المنافسة.

درجة األىمية(:  –نتائج عبارات البعد السابع: متطمبات الجودة العالمية )درجة التوفر  (2
 تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:

 لمتطمبات الجودة العالمية األوزان المرجحة والدالالت ومربع كاي (4جدول )
 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد

 درعخ انزىفز
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 2 2 3.74 ...460 خدان
رزجًُ انغبيؼخ َظى إدارح انغىدح 

 أػًبنهبانشبيهخ فٍ كم 
 خدان 237.25 0.37 3 0

 0 0 3.73 466.25 خدان

رؤطض انغبيؼخ َظى إدارَخ لىَخ 

الػزًبد انشهبداد األكبدًَُخ ػهً 

 انًظزىي انذونٍ

 خدان 232.62 0.04 5 5

 3 3 3.70 406.23 خدان
رظؼً انغبيؼخ نخهك صمبفخ يًُشح فٍ 

 األداء ثفبػهُخ ػبنُخ وفٍ ألصز ولذ
 خدان 204.72 0.27 4 2

 5 4 3.72 422.06 خدان
رمىو انغبيؼخ دورَب  ثزؾهُم انجُئخ 

 انخبرعُخ وانذاخهُخ انًزرجطخ ثبنزذوَم
 خدان 247.63 2.22 2 3

 4 5 3.72 422.02 خدان

رؼًم انغبيؼخ ػهً االررمبء ثًكبَزهب فٍ 

انزصُُفبد انذونُخ يٍ خالل انىفبء 

 ثًؼبَُز انغىدح انزٍ رؾزكى إنُهب

 خدان 242.25 2.25 0 4

 دال 236.42 0.26 اإلعًــــبنٍ 3.73 2..436 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات الجودة العالمية جاءت عباراتو بدرجة توفر 
)ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، لتؤكد عمى ضعف توجو الجامعات 
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العالمي؛ سواء باعتماد برامجيا  المصرية لممشاركة في برامج االعتماد عمى المستوى
األكاديمية أو المؤسسة الجامعية ككل، كما يقل حرص الجامعات المصرية عمى تبني معايير 
الجودة واالعتماد المدرجة ضمن معايير التصنيفات الدولية، ويؤكد معظم أفراد عينة الدراسة 

بني نظم ومعايير الجودة من خالل السؤال المفتوح في ىذا الجانب عمى اكتفاء جامعاتيم بت
التابعة لمييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد المصرية، وذلك بصورة عامة فيما 
يخص البيئة الداخمية والخارجية المحيطة بالجامعة فقط؛ وليس فيما يحقق التدويل والتنافسية 

 لمجامعة.
ا يشير إلى التقارب وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مم

النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات الجودة العالمية داخل الجامعات من 
حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق أي من عباراتو درجة توفر عالية أو متوسطة، 
راد وجاءت جميعيا بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من وجية نظر أف

العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا بدرجة أىمية 
 )عالية(.

وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود قصور الجامعات المصرية في تييئة البيئة المناسبة 
لتطبيق نظم الجودة في المجتمع المحمي، مما ينعكس سمبًا عمى الوصول لممستويات 

وذلك ألن مجرد التفكير في تطبيق الجودة مباشرة يعتبر من األمور القاتمة ليذا العالمية، 
المدخل وآلياتو، باإلضافة إلى عدم توفر الوحدات اإلدارية المنوطة بمتابعة تطورات المعايير 
الدولية ومؤشراتيا، حتى يمكنيا تحسين فرص المشاركة الدولية ليا في فعاليات الجودة 

 نظميا الييئات العالمية، مما يسيم في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.واالعتماد التي ت
 –نتائج عبارات البعد الثامن: متطمبات التسويق الدولي لمخدمات الجامعية )درجة التوفر  (3

 درجة األىمية(:  تمخصيا الباحثة في الجدول التالي:
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انزظىَك انذونٍ نهخذيبد  ألوساٌ انًزعؾخ وانذالالد ويزثغ كبٌ نًزطهجبد (22عذول )

 انغبيؼُخ

 درعخ األهًُخ

 طجمب  نززرُت االطزجبَخ انؼجـبراد
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 2 2 3.76 3..4.6 خدان

رظزفُذ انغبيؼخ يٍ شجكبد انزىاصم 

فٍ َشز يؼهىيبرهب  االعزًبػٍ

 وثزايغهب انذونُخ

 خدان 4...22 0.30 3 2

 5 0 3.70 437.25 خدان
رزىاءو يخزعبد انغبيؼخ يغ يزطهجبد 

 طىق انؼًم انذونُخ
 خدان 63..26 0.05 5 0

 4 3 .3.6 425.70 خدان
رفززؼ انغبيؼخ يكبرت دونُخ نغذة 

 انطالة انذونٍُُ
 خدان 7..225 2.23 4 4

 0 4 3.66 2..375 خدان
رُشز انغبيؼخ فؼبنُبرهب وأَشطزهب فٍ 

 وطبئم اإلػالو انؼبنًُخ انًخزهفخ
 خدان 232.34 2.22 2 5

 3 5 3.63 342.43 خدان

رُظى انغبيؼخ يهزمُبد طُىَخ نزظىَك 

خزَغُهب نهؼًم وانزىاصم يغ 

 انًؤطظبد انذونُخ

 خدان ...254 3..2 0 3

 دال 233.22 0.25 اإلعًــــبنٍ 3.62 422.25 دال

يتبين من خالل الجدول السابق أن متطمبات التسويق الدولي لمخدمات الجامعية جاءت 
عباراتو بدرجة توفر )ضعيفة( ودرجة أىمية )عالية( وفقًا لمقياس الدراسة، ليؤكد فيو أفراد 
العينة عمى ضعف الجامعات المصرية في مواكبة تطورات واحتياجات السوق العالمية، مع 

فجوة بين مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل الدولية، وعدم حرص وجود 
الجامعات عمى نشر وتسويق خدماتيا من خالل التعاون مع الييئات التعميمية العالمية، 
وتكتفي معظم الجامعات بنشر خدماتيا وبرامجيا من خالل الصفحات اإللكترونية لمجامعة أو 

قد أكد العديد من افراد عينة الدراسة عمى حاجة الجامعات مواقع التواصل اإلجتماعي، و 
المصرية لرصد ميزانيات كبيرة لعمل ممتقيات دولية تستطيع من خالليا تسويق برامجيا 

 وخريجييا سواء بالتعاون مع المؤسسات الدولية أو وسائل اإلعالم العالمية المختمفة.
امتالك الكفايات الدولية والميزات  كما تؤكد عمى ندرة توجو الجامعات بصفة عامة نحو

التنافسية التي تساعدىا عمى تعزيز مستوياتيا في التصنيفات العالمية، مما يتطمب تكثيف 
الجيود الجامعية لتطوير رؤيتيا الدولية وتنظيم البنية الييكمية وتضمين البعد الدولي في 

تكثيف الزيارات العممية المتبادلة اىدافيا، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات التعميمية العالمية، و 
 لمجامعات العممية.
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وكان المدى بين أعمى وزن نسبي وأقل وزن نسبي قميل جدًا، مما يشير إلى التقارب 
النسبي بين استجابات أفراد العينة عمى أبعاد متطمبات التسويق الدولي لمخدمات داخل 

أي من عباراتو درجة توفر عالية أو الجامعات من حيث درجة توفرىا وأىميتيا، كما لم تحقق 
متوسطة، وجاءت جميعيا بدرجة توفر )ضعيفة(، كما لم تحقق أي من العبارات من وجية 
نظر أفراد العينة درجة أىمية )متوسطة( أو )ضعيفة( أو )غير ىامة(، وجاءت جميعيا بدرجة 

 أىمية )عالية(.
ي الجامعات المصرية الحكومية، وقد يعود السبب في ذلك إلى غياب السياسة التسويقية ف

والتي تعتمد عمى الحمالت اإلعالمية المنظمة، واستغالل وسائل االتصال وشبكات التواصل 
االجتماعي، وكذلك ضعف الحضور الدولي لمجامعات المصرية في الممتقيات والفعاليات 

مى المستوى والمعارض الدولية؛ لتسويق برامجيا العممية واألكاديمية وكفاءات خريجييا ع
براز المزايا والخدمات التي تقدميا لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس المتميزين دوليًا،  الدولي، وا 
ولذلك ارتفعت نسبة األىمية ليذا البعد لتتفق مع ما تدعو إليو الدراسات المختمفة، مثل دراسة 

الفعال (، التي تؤكد عمى الدور 7313(، ودراسة )جايل، 7319العتيبي،  بدر مبروك)
 لتسويق الخدمات التعميمية في تحقيق التميز والريادة والتنافسية لمجامعة.  

 مقترحات تحسٌن القدرة التنافسٌة للجامعات المصرٌة:

منح المزيد من االستقاللية لمجامعات الحكومية من الناحية المالية والتنظيمية واإلدارية   -
 .واألكاديمية

ديم برامجيا األكاديمية والبحثية وخدماتيا المختمفة تشجيع الجامعات المصرية عمى تق  -
 .عبر الحدود من خالل شبكات االتصال الحديثة

تتخصص كل  تحويل بعض الجامعات الحكومية إلى جامعات بحثية متخصصة، بحيث  -
في األسواق  جامعة في تخصصات معينة تمنحيا ميزة تنافسية في عممياتيا ومخرجاتيا

 .المحمية والعالمية
نشاء مراكز ثقافية بالخارج لإلعالن عن البرامج الدراسية التي تقدميا الجامعات، وتيسر إ  -

 .عممية جذب واستقطاب الطالب الدوليين
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تتخصص كل  تحويل بعض الجامعات الحكومية إلى جامعات بحثية متخصصة، بحيث  -
سواق في األ جامعة في تخصصات معينة تمنحيا ميزة تنافسية في عممياتيا ومخرجاتيا

 .المحمية والعالمية
إنشاء مراكز ثقافية بالخارج لإلعالن عن البرامج الدراسية التي تقدميا الجامعات، وتيسر   -

 .عممية جذب واستقطاب الطالب الدوليين
ستقطاب الكفاءات المتميزة من العمماء والباحثين المصريين بالخارج واالستفادة منيا ا -

 .في رفع القدرة التنافسية لمجامعات
 –المعنوية  –االىتمام بعضو ىيئة التدريس الجامعي في شتى الجوانب )المادية  -

االجتماعية( ألنو يمثل حجر الزاوية في البناء الجامعي، واليد البانية التي إذا صمحت 
صمح التعميم الجامعي بأكممو، واالىتمام بكل ما يوفر لو سبل اإلبداع والتحسين 

 المستمر. 
ات والكميات والبرامج الجديدة بمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي ربط إنشاء الجامع  -

 .القومية والعالمية
إنشاء فروع لمجامعات المصرية بالخارج في إطار اتفاقات شراكة أو توأمة أو بترخيص   -

 .من الدول المعنية
ات السماح بإنشاء فروع لمجامعات الدولية بالمجتمع المصري لتعزيز التنافس مع الجامع  -

 . المحمية ورفع قدراتيا التنافسية
 –المعنوية  –االىتمام بعضو ىيئة التدريس الجامعي في شتى الجوانب )المادية  -

االجتماعية( ألنو يمثل حجر الزاوية في البناء الجامعي، واليد البانية التي إذا صمحت 
لتحسين صمح التعميم الجامعي بأكممو، واالىتمام بكل ما يوفر لو سبل اإلبداع وا

 المستمر. 
لتحقيق التكامل والترابط  عقد تحالفات إقميمية بين الجامعات المصرية والجامعات العربية  -

 .مجاالت التعاون الدولي في البرامج الدراسية والبحثية والخدمية لتوسيع
استمرار االرتقاء بنوعية التعميم الجامعي، وتطوير المقررات والمناىج؛ لمواجية تحديات  -

 فة في المستوى العالمي.المعر 
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، تدريب وتثقيف القيادات اإلدارية والكوادر البشرية عمى مبادئ الجودة وأدواتيا وتقنياتيا -
من خالل تطيير العقول من والعمل عمى تحقيقيا  ،بما يحقق القناعة لدييم لتطبيقيا

 .والتفوق الثقافات القديمة، ورييا بثقافة جديدة قواميا مبادئ الدين ومعاييرىا التميز
ية وجامعات عالمية في مجال البحث العممي، مصر إبرام اتفاقيات تعاونية بين الجامعات ال -

تمكن ىذه االتفاقيات من إنجاز مشاريع بحثية بإسيام باحثين ينتمون إلى جامعات 
 مختمفة.

ية والجامعات مصر عقد اتفاقيات تعاونية عالمية متعددة األطراف بين الجامعات ال -
تمنح الطالب حرية التنقل بين ىذه الجامعات لدراسة بعض المقررات التي تفيد العالمية 
 تخصصو.

 لتوصٌات:ا

الحديثة التي توفرىا وذلك من أجل التفاعل  تسييل عمميات التشبيك واالتصاالت  -
المؤسسات التعميمية والبحثية سواء عمي المستوي  والتواصل اليومي والمستمر مع

 .اإلقميمي أو الدولي
توافر آليات التقويم المستمر التي تقوم عمى المساءلة أو المحاسبية باعتبارىا أحد  -

ومدى قدرتيا عمى  مجامعات المصريةاألساليب الميمة في تحديد مستوى األداء العام ل
 االلتزام بتحقيق معايير الجودة ومن ثم القدرة عمى التدويل.

لتبادل األفكار والتجارب والخبرات تشجيع تبادل األساتذة والطالب مع دول العالم   -
 .المختمفة

 ية في الشبكات العالمية.مصر تفعيل عضوية الجامعات ال -
تطبيق نظم تقويم أداء الجامعات كمؤسسات، واإلفادة من تجارب الجامعات المعاصرة في  -

 ذلك الميدان.
االستغناء  مراجعة البرامج الدراسية لمدرجات الجامعية والبحثية والخدمية، وفرز ما يمكن -

 عنو وما ينبغي تطويره.
زيادة مخصصات الجامعات، وبناء المزيد من الجامعات بما يمبي زيادة الطمب  -

 االجتماعي عمى ذلك النوع من التعميم.
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وضع قوائم لتصنيف الجامعات المصرية عمى المستوى المحمي، تتولى ىيئات  -
دة، وتمنح الجامعات ذات ومؤسسات مستقمة ترتيب الجامعات وفقا لمعايير عممية محد

 الترتيب العالي الحوافز المادية والدعم بصورة كافية لمحفاظ عمى مستوياتيا.
توفير خدمات االنترنت في كل الجامعات المصرية، ولكل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس  -

 والعاممين داخل الحرم الجامعي، والتوسع في تقديم كافة الخدمات الجامعية من خالليا.
 ية وتسييل قوانين العمل ليم.مصر استقطاب العقول العممية المتميزة لمجامعات ال -
تشجيع تعميم المغات األجنبية في مؤسسات التعميم العالي، مع االىتمام في الوقت ذاتو  -

بإتقان الطالب لمغة العربية، وعمى اعتبار أن المغات األجنبية تشكل قاعدة االنطالق نحو 
 لتوجو نحو العالمية.التربية الدولية، وا

تشجيع الجامعات المصرية عمى تقديم برامجيا األكاديمية والبحثية وخدماتيا المختمفة  -
 عبر الحدود من خالل شبكات االتصال الحديثة
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من أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية، المجمة التربوية، الكويت، مجمد 

 . 3041(، ديسمبر 446(، عدد )36)
، "التنافسية بين الجامعات"، مجمة ابراىيم صالح الدين محمد توفيق، أحمد عابد الحوت، محمد صبري

(، يناير 2(، عدد )2المعرفة التربوية، الجمعية المصرية ألصول التربية، بنيا، مجمد )
 م.3042

التصنيفات العالمية لمجامعات وموقع الجامعات العربية منيا: رؤية ، "محمد عبدالرازق ابراىيم ويح
، (14)، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة التربويين العرب، العدد "ةنقدي

 م.3042، سبتمبر (2)الجزء 
محمد عدنان وديع، "القدرة التنافسية وقياسيا"، سمسمة دورية تيتم بقضايا التنمية في األقطار العربية، 

 م.3002ديسمبر  ( ،3(، السنة )31المعيد العربي لمتخطيط بالكويت، العدد )
محمد عشري، "مناىج ومؤشرات القدرة التنافسية لمجامعات العربية في ظل المناىج االقتصادية 
والتصنيفات الدولية"، المؤتمر الدولي الثالث  تكامل مخرجات التعميم مع سوق العمل في 

 م.3041مايو  4 –أبريل  35القطاع العام والخاص "، األردن، عّمان ، 
النسور، "تخطيط الموارد البشرية ودوره في تعزيز المقدرة التنافسية  ، مروان محمدلزياداتا محمد عواد

لعينة من منظمات القطاع الخاص في األردن"، المجمة العممية، كمية التجارة، جامعة أسيوط، 
 م.3004(، يونيو 13العدد )

اممة كأداة لتحقيق الميزة التنافسية محمود حسين الوادي، عمى فالح الزعبيي، "مستمزمات إدارة الجودة الش
في الجامعات األردنية )دراسة تحميمية("، المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي، األردن، 

 م.3044(،  5(، العدد ) 1مجمد )
محمود فوزي أحمد، عبدالحكيم عماد نجم، "تعزيز تنافسية التعميم العالي المصري مدخاّل لتطوير واقع 

ي تصنيفات نخبة الجامعات العالمية"، المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة مؤسساتو ف
 م.3045(، يوليو 22سوىاج، العدد )

مروان جمعة درويش، " دور التعميم المفتوح والتعميم عن بعد في زيادة القدرة التنافسية لمجامعات: تجربة 
ومؤسسات التعميم العالي والبحث جامعة القدس المفتوح"، مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات 

العممي المصرية والعربية في إطار اتفاقيات تحرير التجارة الدولية في الخدمات، جامعة 
 م.3003مايو  6 -4حموان، في الفترة 
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مصطفى عبدالسميع محمد ، التوجيات العالمية لمجودة ومغزاىا في التعميم العالي، جامعة القاىرة: معيد 
 م.3006ة، الدراسات التربوي

، إدارة الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، اإلسكندرية: الدار أبوبكر مصطفى محمود
 م.3001الجامعية، 

نادر أبو خمف،" التعريف بتصنيف الجامعات وارتباطو بالنوعية "، ورقة عمل عممية أعدت لمؤتمر 
مفتوحة، مدينة رام اهلل، في الفترة من النوعية في التعميم الجامعي الفمسطيني، جامعة القدس ال

 م.3001يوليو  2 -2
ندى جودة حسين، "التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية، دراسة 
تطبيقية عمى شركات األدوية بجميورية مصر العربية"، رسالة ماجستير، كمية التجارة، جامعة 

 م.3044بنيا، 
محمود، "متطمبات تحقيق القدرة التنافسية بالجامعات  حنان رضوان ، وفوزية، وضيئة أبو سعده

(، 32المصرية: دراسة حالة عمى جامعة المنصورة"، مجمة كمية التربية جامعة بنيا، مجمد )
 م.3041(، أكتوبر 400عدد )
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